(สาเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
ผู้มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล
นายสุชาติ เอียดสั้น
นายก้อเรต หะยีหวันเหยง
นายจรัล
เกื้อหมาด
นายเฉลิมโชค เหตุทอง
นายทิวัตถ์ หละเขียว
นายธรรมรงค์ บัวเรือง
นายพ่วง
ชาตรี
นายวีรศักดิ์ เส้งสุ้น
นายสมพงศ์ ปานเพชร
นายสิทธิศักดิ์ ฤทธิเดช
นางสุปรียา แสงสว่าง
พ.จ.ต.เจนวาที เพชรรักษ์

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
สุชาติ เอียดสั้น
ก้อเรต หะยีหวันเหยง
จรัล
เกือ้ หมาด
เฉลิมโชค เหตุทอง
ทิวัตถ์ หละเขียว
ธรรมรงค์ บัวเรือง
พ่วง
ชาตรี
วีรศักดิ์ เส้งสุ้น
สมพงศ์ ปานเพชร
สิทธิศักดิ์ ฤทธิเดช
สุปรียา แสงสว่าง
เจนวาที เพชรรักษ์

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายจรูญ เรืองพุทธ ตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล (ขาดประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
๒
๓
4.
5.
6.

ชื่อ – สกุล
นายวิศิษฐ ชูสง
นายธวัช
วุ่นชุม
นายบุญธรรม ประเสริฐ
นายมูสอด เส็นบัตร
นายศิริชัย ส่องรส
นางสาวสารภี อินญา

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
วิศิษฐ
ชูสง
ธวัช
วุ่นชุม
บุญธรรม ประเสริฐ
มูสอด
เส็นบัตร
ศิริชัย
ส่องรส
สารภี
อินญา

หมายเหตุ
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เริ่มประชุมเวลา
เลขานุการสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 4

10.0๐ น.
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลโคกม่วงที่เคารพอย่างสูง บัดนี้ได้
เวลาเปิดประชุมแล้ว และมีสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม กระผมขอกราบเรียนเชิญ
ท่ า นสุ ช าติ เอี ย ดสั้ น ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกม่ ว ง จุ ด ธู ป เที ย นบู ช าพระ
รัตนตรัย และขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่ม-ี
กระทู้ถาม
- ไม่มี เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภาเทศบาล

4.1 รายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
ต่อ ไป ขอเชิ ญคณะกรรมการแปรญัต ติไ ด้ร ายงานให้ ส ภาเทศบาลตาบล
โคกม่วงทราบ

นายธรรมรงค์ บัวเรือง

ผมในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่สภา
เทศบาลตาบลโคกม่วง มีมติรับหลักการและให้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณา ซึ่ ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย
1. นายธรรมรงค์
บัวเรือง
ประธานกรรมการ
2. นายก้อเรต
หะยีหวันเหยง กรรมการ
3. นายจรัล
เกื้อหมาด
กรรมการ
4. นายวีรศักดิ์
เส้งสุ้น
กรรมการ
5. นางสุปรียา
แสงสว่าง
กรรมการ
6. นายทิวัตถ์
หละเขียว
กรรมการ
7. นายพ่วง
ชาตรี
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดังกล่าว ได้มาประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา
10.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง เมื่อคณะกรรมการ
ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
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รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏว่าไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติ ม คณะกรรมการมีมติ ให้ คงไว้ตามร่ างเดิม และมีความเห็ น ให้ เสนอร่ างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามร่างเดิม ไม่มีการ
แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม คณะกรรมการจึ ง ขอให้ เ สนอร่ างเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อประธานสภาเทศบาล เพื่อนาเสนอสภาเทศบาล
ตาบลโคกม่วง พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระ 3 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
เชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมาย

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคั บการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2554) ข้ อ 51 ในการพิ จ ารณาร่ า ง
ข้อบั ญญัติว าระที่ส อง ให้ ป รึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติห รือ ที่
คณะกรรมการแปรญัตติ แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ล งมติเป็น
อย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้ า ข้ อ ความในข้ อ ใดมี ม ติ ไ ปแล้ ว ขั ด แย้ ง กั น หรื อ บกพร่ อ งในสาระส าคั ญ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ใน
กรณีที่มีมติส่ งปัญ หาไปให้ คณะกรรมการแปรญัต ติพิจารณาใหม่ดั งกล่ าวแล้ ว การ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้อ
อื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดาเนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้ วให้ ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้ แก่ส มาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้ อยกว่ายี่ สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่ว น
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ระงับไว้เท่านั้น

ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้อ่านรายละเอียดความเห็ นของ
คณะกรรมการแปรญัตติให้ ที่ประชุมทราบแล้ว ว่าไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมให้คงไว้ตามร่างเดิม มีสมาชิกสภาท่านใดจะมีข้อ เสนอหรือคิดเห็นหรือไม่ (ไม่
มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเสนอข้อคิดเห็น ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นควรให้ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายระจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ผ่านการพิจารณาในขั้นแปรญัตติ โปรดยกมือครับ
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มติที่ประชุม

เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน
- วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ผมขอแจ้ ง ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยข้ อ บัง คับ การประชุ มสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 52 การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ต่อไปขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม

10 เสียง
ไม่มี
ไม่มี
1 คน

ประธานสภาเทศบาล

5.2 ญั ต ติ เรื่ อ งระเบี ย บเทศบาลต าบลโคกม่ ว งว่ า ด้ ว ยการขอใช้ ร ถยนต์ ข อง
เทศบาลตาบลโคกม่วง พ.ศ. 2559
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตาบล
โคกม่วง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ระเบียบเทศบาลตาบลโคกม่วงว่าด้วยการขอใช้รถยนต์
ของเทศบาลตาบลโคกม่วง พ.ศ. 2559
ด้วยเทศบาลตาบลโคกม่วงมีรถยนต์ที่ใช้ ในการปฏิบัติราชการหลายประเภท
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการปกติตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลโคกม่วง
ซึ่งในช่วงที่ว่างเว้นจากงานราชการปกติ จะมีประชาชนมายื่นคาร้องขอใช้รถยนต์เป็น
ประจา และทางเทศบาลจะพิจารณานารถยนต์ของเทศบาลออกไปให้ความช่วยเหลือ
เพื่อประโยชน์ สุ ขของประชาชน โดยยัง ไม่ได้ กาหนดลั กเกณฑ์แ ละเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนนอกเหนือจากงานปกติตามอานาจหน้าที่ จึงต้อง
ออกระเบียบกาหนดเงื่อนไขเพื่อการดูแลและรักษาทรัพย์สินและเพื่อให้การนาไปใช้มี
ความเหมาะสม
ดังนั้น เพื่อกาหนดเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้งาน
ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงออกระเบียบเทศบาลตาบลโคกม่วงว่าด้วย
การขอใช้รถยนต์ของเทศบาลตาบลโคกม่วง พ.ศ. 2559 ซึ่งออกโดยอาศัยตามความ
ในมาตรา 48 เตรส (4) ประกอบกับมาตรา 61 ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
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2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วงทราบต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาเทศบาล

5.3 ญัตติ เรื่อง ขอลดยอดลูกหนี้ค้างชาระภาษีบารุงท้องที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25512558
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตาบล
โคกม่วง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอลดยอดลูกหนี้ค้างชาระภาษีบารุงท้องที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551-2558 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ด้วยฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตาบลโคกม่วง ได้ตั้งลูกหนี้ค้างชาระ
ภาษีบารุ งท้องที่ตั้งแต่ปี 2551-2558 ตั้งลูกหนี้ผิดพลาด ทาให้ มียอดลู กหนี้ ค้าง
ชาระไม่ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งมีลูกหนี้ค้างช าระภาษีบารุงท้องที่ที่เกิดจากการ
สารวจที่ดินซ้าซ้อน และไม่ได้ลงจาหน่ายผู้เสียภาษีบารุงท้องที่ ฯลฯ จานวน 35 ราย
รวมเป็นเงิน 2,407.- บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
เพื่อเป็นการแก้ไขลูกหนี้ค้างชาระภาษีบารุงท้องที่ ให้ถูกต้องตรงตามความ
เป็นจริง จึงขอลดยอดลูกหนี้ค้างชาระภาษีบารุงท้องที่ ตั้งแต่ปี 2551-2558 รวม
ทั้งสิ้นจานวน 35 ราย เป็นเงิน 2,407.- บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว
เหตุผล
ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 23
ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจาหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชาระและ
วิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 การลดยอดลูกหนี้ค้างชาระ
กรณีองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูล ลู กหนี้ค้างช าระโดยไม่มีลู กหนี้ห รือ
จัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกเป็นรายได้ประจาปีไว้แล้ว ทาให้มียอดลูกหนี้ค้าง
ชาระไม่ตรงตามความเป็นจริง ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้
ค้างชาระตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและแจ้งสภาท้องถิ่น
ทราบ
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น จึงขอแจ้งให้ส ภาท้องถิ่น
ทราบ ขออนุมั ติล ดยอดลู ก หนี้ ค้า งช าระภาษีบ ารุ งท้ องที่ ตั้ง แต่ ปี 2551-2558
รวมทั้งสิ้นจานวน 35 ราย เป็นเงิน 2,407.- บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน)

ที่ประชุม

- รับทราบ-
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5.4 ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการขุดลอก
ห้วยทุ่งปุดนา- ต้นเคียน หมู่ที่ 9 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
เป็นเงิน 12,000.- บาท
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรี
ต าบลโคกม่ ว ง ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ ง การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภคโครงการขุดลอกห้วยทุ่งปุดนา-ต้นเคียน หมู่ที่ 9 ตาบลโคกม่วง อาเภอ
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

หลักการ
ด้ ว ยในเขตพื้ น ที่ หมู่ ที่ 9 บ้ า นควนยวนต าบลโคกม่ ว ง อ าเภอเขาชั ย สน
จังหวัดพัทลุง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ซึ่งปัจจุบันเกษตรกร
กาลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้าสาหรับใช้ทาการเกษตร และปัญหาน้าท่วมขัง
พื้นที่ทางการเกษตรในช่วงฤดูฝน เนื่องจากห้วยและเหมืองส่งน้าในพื้นที่ดังกล่าวมี
ความตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้าได้ตามกาลังของแหล่งน้า และมีวัชพืชปกคลุมทาให้
น้าไม่สามารถที่จะระบายได้ทันในช่วงฤดูฝน โครงการดังกล่าวมีความต่อเนื่องจากห้วย
ทุ่งปุดนา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทาการขุดลอกเพื่อเก็บกักน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังขาด
บริเวณตอนบนของห้วยทุ่งปุดนาซึ่งติดต่อกับห้วยต้นเคียนที่เป็นจุดรับน้าแห่งแรกก่อน
จะลงไปห้วยทุ่งปุดนา
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ปั ญ หาขาดแคลนน้ าให้ ส ามารถเก็ บ กั ก น้ าเพื่ อ ใช้ ใ น
การเกษตรเมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่
การเกษตรในช่วงฤดูฝน เทศบาลตาบลโคกม่วงจึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการขุด
ลอกห้วยทุ่งปุดนา - ต้นเคียน ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและพัฒนาแหล่งน้าประกอบกับส่งเสริมอาชีพด้านการ
เกษตรกรรม จึ งขออนุ มั ติความเห็ นชอบจากสภาเทศบาลต าบลโคกม่ วงเพื่ อด าเนิ น
โครงการดังกล่าว ต่อไป

เหตุผล
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4
ข้อ 27 กาหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทาในลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจของสภาท้องถิ่น
อาศั ย อ านาจตามความดั ง กล่ า ว จึ ง เสนอขอความเห็ น ชอบ โอนเงิ น
งบประมาณจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง โดย
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของ กองช่างเทศบาลตาบลโคกม่วง หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ได้แก่
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โครงการขุ ดลอกห้ วยทุ่ งปุ ดนา–ต้ นเคี ยน หมู่ ที่ 9 ต าบลโคกม่ วง อ าเภอเขาชั ย สน
จังหวัดพัทลุง สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00
เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดปากกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตรท้องกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 375.00 ลูกบาศก์เมตรตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลโคกม่วง เลขที่ 037/2559 เป็นเงินงบประมาณ จานวน 12,000.- บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
โดยโอนเงินเพิ่มจากแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึ ก ษา (00211) งบบุ ค ลากร (520000) หมวดเงิ น เดื อ นฝ่ า ยประจ า
(521000) ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 1,191,340.- บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจานวน 78,272.- บาท โอนลดจานวน 12,000.บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 66,272.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหลังโอนของโครงการขุดลอกห้วยทุ่งปุดนา - ต้นเคียน จานวน
12,000.- บาท(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ฉะนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 จาก
หมวดรายจ่ ายดังกล่ าวข้างต้นเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นหมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่อ สร้ า ง ประเภทค่ าก่ อสร้ างสาธารณูป โภค โครงการขุ ดลอกห้ ว ยทุ่ง ปุด นา –
ต้น เคีย น หมู่ที่ 9 ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุ ง สภาพเดิมขนาด
ปากกว้าง 6.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 30.00
เมตร ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดปากกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตรท้อง
กว้างเฉลี่ ย 2.00 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุด รวมกั น
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 375.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลโคกม่วง
เลขที่ 037/2559 เป็นเงินงบประมาณ จานวน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน
บาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง เพื่อพิจารณา
ต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

มีส มาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปราย เชิญครับ ไม่มี ต่อไปผมจะขอมติที่
ประชุมนะครับ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองช่าง
เทศบาลต าบลโคกม่ ว ง หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง
สาธารณู ป โภค โครงการขุ ดลอกห้ ว ยทุ่ งปุ ดนา- ต้น เคี ย น หมู่ ที่ 9 ตาบลโคกม่ ว ง
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม

9 เสียง
ไม่มี
1 เสียง
1 คน
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5.5 ญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน
49,000.- บาท ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
33,000.- บาท และค่าจัดซื้อโทรทัศ น์ แอล อี ดี (LED TV) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 16,000.- บาท
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ

นายธวัช วุ่นชุม

เ รี ย น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล ที่ เ ค า ร พ ก ร ะ ผ ม น า ย ธ วั ช วุ่ น ชุ ม
รองนายกเทศมนตรีตาบลโคกม่วง ขอเสนอญัตติ เรื่อง เรื่องการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง และค่าจัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี (LED TV) จานวน 1 เครื่อง
หลักการ
เพื่อจัดซื้อเครื่องมัล ติมีเดียโปรเจคเตอร์ และค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) สาหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการ และบริการประชาชน
เหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลโคกม่วง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็นจะต้องซื้อ
เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพื่ อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล และจัดซื้อ
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล และให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและเป็นการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27
กาหนดให้การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
ของสภาท้องถิน่
ข้อเสนอ
อาศัยอานาจตามนัยของข้อกฎหมายดังกล่าว จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อสภาเทศบาลตาบลโคก
ม่วง โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ตามรายการดังต่อไปนี้
1. ค่าจัดซื้อเครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เป็นเงินราคา
33,000.-บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์ และวีดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
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3) ระดับ XGA
4) ขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า 3,000 ANSI Lumens
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงินราคา
16,000.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ
(Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
2) ขนาดจอภาพขั้นต่า 40 นิ้ว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง
และภาพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยขอโอนงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งงบประมาณไว้ 1,050,000.บาท (หนึ่ ง ล้ า นห้ า หมื่ น บาทถ้ ว น)งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน จ านวน
242,770.06.- บาท (สองแสนสี่ ห มื่ น สองพั น เจ็ ด ร้ อ ยเจ็ ด สิ บ บาทหกสตางค์ )
มีงบประมาณเพียงพอ โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่ อง เป็ นเงิน 33,000.-บาท และค่ าจั ดซื้ อ โทรทั ศ น์
แอล อี ดี (LED TV) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000.-บาท รวมเป็นเงินขอโอน
งบประมาณ จานวน 49,000.-บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน จานวน 193,770.06.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท
หกสตางค์) ขอให้สภาเทศบาลตาบลโคกม่วง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอน
งบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง เพื่อพิจารณา
ต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปราย เชิญครับ (ไม่มี) ต่อไปผมจะขอมติที่
ประชุมนะครับ
สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ควรอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดครุ ภัณ ฑ์ที่ ดิ นและสิ่ ง ก่อ สร้า ง ประเภท
ครุ ภัณฑ์โ ฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน 49,000.- บาท ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,000.- บาท และค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล
อี ดี (LED TV) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000.- บาท โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

9 เสียง
ไม่มี
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งดออกเสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล
นายทิวัตถ์ หละเขียว

ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล

1 เสียง
1 คน

เรื่องอื่น ๆ
เชิญท่านวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งทางคณะผู้บริหารจะดาเนินการงบประมาณต่าง ๆ ให้
ถูก ต้อ งและมี คุณ ภาพ ส าหรับ โครงการที่ เสนอมา ผู้ บ ริห ารก็ ยิน ดีน ามาพิจ ารณา
ดาเนินการ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตาบลโคกม่ว ง เราจะดาเนินการด้วย
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
เชิญท่านทิวัตถ์ หละเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เรี ย นประธานสภาที่ เ คารพ ผมขอสอบถามเรื่ อ งระเบี ย บการใช้ ร ถยนต์
ส่วนกลางของเทศบาลว่ากรณีมีงานศพ งานแต่งงาน นอกเวลาราชการ ถ้าเราขอน้า
เพื่อมาใช้ในงาน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยหรือไม่ครับ
เชิญผู้บริหารชี้แจง เชิญท่านนายกครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมขอชี้แจงกรณีการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ของเทศบาล ตามที่ท่ านสมาชิกได้ส อบถามมาว่าไม่มีค่าใช้จ่า ยใด ๆ เพราะอยู่ใ น
อานาจหน้าที่ของเทศบาลอยู่แล้วครับ แต่ถ้าเป็นการนาไปใช้เพื่อธุรกิจส่วนตัว เช่นฉีด
น้าล้างโรงเรือนเลี้ยงหมู หรือนาไปใช้นอกพื้นที่เขตเทศบาล ก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ครับ
เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ สาหรับค่าธรรมเนียมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาล จะเป็นรายได้เข้าเทศบาล ซึ่งจะออกใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อยครับ กรณีที่
ทางสมาชิกถามมาไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
เชิญท่านธวัช วุ่นชุม รองนายกเทศมนตรี ครับ

นายธวัช วุ่นชุม

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอชี้แจงเพิ่มเติม กรณีระเบียบการขอ
ใช้รถยนต์ส่วนกลางฯ ในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเราจะพิจารณาให้กับประชาชนใน
พื้นที่ก่อน ต้องรอให้ว่างจากภารกิจของเทศบาลก่อนครับ

ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ ไม่มีนะครับ สาหรับวันนี้ก็
ขอขอบคุ ณท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลโคกม่ ว งทุ ก ท่ าน ท่ านนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายก ปลัดเทศบาล ข้าราชการทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ผมขอปิดประชุมครับ ขอบคุณครับ
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เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ) พันจ่าตรี

ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(เจนวาที เพชรรักษ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสุชาติ เอียดสั้น)
ประธานสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง

