(สำเนำ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2559
วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
ผู้มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – สกุล
นายสุชาติ เอียดสั้น
นายก้อเรต หะยีหวันเหยง
นายจรูญ เรืองพุทธ
นายจรัล
เกื้อหมาด
นายเฉลิมโชค เหตุทอง
นายธรรมรงค์ บัวเรือง
นายทิวัตถ์ หละเขียว
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
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

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

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นายวิศิษฐ ชูสง
นายธวัช
วุ่นชุม
นายบุญธรรม ประเสริฐ
นายศราวุฒิ แสงทอง
นายมูสอด เส็นบัตร
นางจุฑามาศ รัตนอุบล
นายสหชัย ชูอักษร
นางสมบูรณ์ ยิ่งดานุ่น
นายสุเทพ นะนุ้ย
นายศิริชัย ส่องรส
นางสาวสารภี อินญา

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
วิศิษฐ
ชูสง
ธวัช
วุ่นชุม
บุญธรรม ประเสริฐ
ศราวุฒิ แสงทอง
มูสอด
เส็นบัตร
จุฑามาศ รัตนอุบล
สหชัย ชูอักษร
สมบูรณ์ ยิ่งดานุ่น
สุเทพ
นะนุ้ย
ศิริชัย
ส่องรส
สารภี
อินญา

หมายเหตุ
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เริ่มประชุมเวลา

13.3๐ น.

เลขานุการสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลโคกม่วงที่เคารพอย่างสูง บั ดนี้ได้
เวลาเปิดประชุมแล้ว และมีสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม กระผมขอกราบเรียนเชิญ
ท่านสุ ช าติ เอียดสั้ น ประธานสภาเทศบาลตาบลโคกม่ว ง จุ ดธูป เที ยนบู ช าพระ
รัตนตรัย และขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และพี่น้องประชาชนตาบลโคกม่วง
บัดนี้ท่านสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดประชุม ซึ่งเป็นการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งกระผมจะประชุม
ไปตามระเบียบวาระที่ทางเลขานุการสภาได้แจกให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
โคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2559
ตามที่สภาเทศบาลตาบลโคกม่วง มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 กาหนดให้มีการประชุมสภา
เทศบาลตาบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559 มีกาหนด 30 วัน โดย
เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 นั้น อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 25 แห่ งพระราชบัญ ญัติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ แก้ ไ ข
เพิ่ ม เติม ถึ ง (ฉบั บที่ 13) พ.ศ. 2552 และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 22 จึ งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่ว ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจ าปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559
มีกาหนด 30 วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วั นที่ 4 สิงหาคม
พ.ศ. 2559
- รับทราบ –
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
สรุ ป รายงานการประชุ มสภาครั้ ง ที่แ ล้ ว และให้ สมาชิ กสภาทุ กท่ านตรวจดู ไป
พร้อม ๆ กันมีท่านสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมที่ทาง
เลขานุ การสภาฯ ได้ ส่ งให้ ท่า นทราบล่ ว งหน้า แล้ ว สมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไ ข
รายงานการประชุม เชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไข กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
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มติที่ประชุม

รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม

ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 5

11
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

-ไม่มีเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มีเรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภาเทศบาล

5.1 ญัตติ เรื่อง การสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตาบล
โคกม่วง ขอเสนอญัตติ เรื่อง การสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า ได้เข้าร่ ว มสนองพระราชดาริ
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยการส่งเสริมสนับสนุนและสร้าง
กระบวนการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชดาริและดาเนินกิจกรรมการจัดทาฐานข้ อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้าน
กายภาพ ชีว ภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
เหตุผล
ในการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดารินั้น จะต้องได้รับการเห็นชอบจากการ
ประชุมของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริโครงการ
อนุ รั กษ์พัน ธุ กรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี (อพ.สธ) แล้ ว จั ด ทารายงานการประชุม และสมั ครเสนอต่ อ
เลขาธิการราชวังในฐานะผู้อานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
ดังนั้น เพื่อการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความเห็นชอบต่อ
สภาสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
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พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วงพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลท่ านใดต้ อ งการอภิ ป รายเชิ ญ ครั บ เชิ ญท่ านวิ ท ยา
จายุพันธ์ นักวิชาการเกษตรชานาญการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการครับ

นักวิชาการเกษตรฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
กระผมนายวิทยา จายุพันธ์ นักวิชาการเกษตรชานาญการ ขอชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (อพ.สธ) ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 8 กิ จ กรรม ได้ แ ก่
1. กิ จ กรรมปกปั ก พั น ธุ ก รรมพื ช 2. กิ จ กรรมส ารวจเก็ บ รวบรวมพั น ธุ ก รรมพื ช
3. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรม
พื ช 5. กิ จ กรรมศู น ย์ ข้ อ มู ล พั น ธุ ก รรมพื ช 6. กิ จ กรรมวางแผนพั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช
7. กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสนองพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อดาเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์
ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น และสนั บ สนุ น ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด ท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการดาเนินกิจกรรมต่าง
ๆ)
3. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญาตาบล
4. เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตาบล”
ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่ านี้ จะดาเนินการได้ห ลั งจากสภามีมติเห็ นขอบให้
สมัครแล้ว

ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญท่านวีรศักดิ์
เส้งสุ้น สมาชิกสภาเทศบาล

นายวีรศักดิ์ เส้งสุ้น

อยากทราบว่าเทศบาลจะดาเนินการโครงการในพื้นที่หมู่ไหนบ้าง

ประธานสภาเทศบาล

เชิญนายวิทยา จายุพันธ์ นักวิชาการเกษตรครับ

นายวิทยา จายุพันธ์

หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ครับ นอกจากนี้ยังมีด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้คุยกับ
หมอพื้นบ้าน มีการสารวจพืชสมุนไพรแล้ว เพื่อนามาใช้ในการแพทย์แผนไทยด้วย

ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายอีกเชิญครับ ไม่มีนะครับ ต่อไป
ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็ นชอบให้ ส มัครเข้าร่ว มสนอง
พระราชด าริ โ ครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี

รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง

11
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

5.2 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติครับ
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง ในโอกาสนี้ กระผม จึงขอ
ชี้ แ จงให้ ท่ า น ประธานและสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นได้ ท ราบถึ ง สถานะการคลั ง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
(1) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทศบาลมี
สถานะการเงิน ดังนี้
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
24,866,440.32 บาท
เงินสะสม
10,621,396.43 บาท
ทุนสารองเงินสะสม
9,368,299.46 บาท
(2) เงินกู้คงค้าง
9,543,351.99 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2559
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 33,382,165.13 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
669,567.12 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 213,090.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
70,094.55 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
1,034,395.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
149,684.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
15,560,811.06 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
15,684,523.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 14,692,820.00บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 26,096,846.26 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
842,132.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
13,241,229.97 บาท
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งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค)
8,756,984.29 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
550,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
2,706,000.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนตามหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
14,692,820.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
3,674,509.71 บาท
2.1 รายรับ ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
681,200 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม
162,300 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
100,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,400,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
130,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
2,473,500 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
20,126,500 บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20,126,500 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
38,050,000 บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
38,050,000 บาท
รวม
60,650,000 บาท
2.2 รายจ่าย ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
16,987,156 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
21,519,860 บาท
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
15,968,584 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
1,536,400 บาท
รายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)

-
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งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
4,638,000 บาท
รวมจ่ายจากงบประมาณ
60,650,000 บาท
2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จาเป็นต้องควบคุมตาม พ.ร.บ. บริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 (จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงิน
อุดหนุนทุกประเภท)
ข้อมูลรายได้ – รายจ่าย จานวน (บาท)
1. รายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของ
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างตามประมาณการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
1.1 เงินเดือนพนักงาน จานวน 35 อัตรา
10,347,160 บาท
1.2 เงินเดือนประจาตาแหน่งของผู้บริหาร (พนักงาน)
522,000 บาท
1.3 เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
13,200 บาท
- เงินเพิ่มส าหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
54,000 บาท
1.4 เงินค่าจ้างลูกจ้างประจา
1.5 เงินค่าพนักงานจ้าง
-พนักงานจ้างทั่วไป
1,620,000 บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
2,926,800 บาท
1.6 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารพนักงานและลูกจ้าง
1.7 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้าง 1.8 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง 66,000 บาท
1.9 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้าง 1.10 เงินค่าเช่าบ้าน
282,000 บาท
1.11 เงินทาขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
1.12 เงิ นเกี่ ย วกั บ ศพพนั กงานและลู ก จ้ างซึ่ ง ถึง แก่ค วามตายในระหว่ า ง
เดินทางไปราชการ
1.13 เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
1.14 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญของพนักงาน
1.15 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
255,000 บาท
1.16 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
452,000 บาท
1.17 เงินสารองสาหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กาหนดใหม่
1.18 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
511,900 บาท
1.19 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
1.20 เงินอื่น ๆ
รวม
17,050,660 บาท
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2. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
60,650,000 บาท
3.จานวนเงินตามข้อ 1 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 2 28.11
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 9 เงินรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทาเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีด้วย
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปีแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้บ ริ หารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อ คณะผู้ บริห ารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
ข้อ 25 การพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบร่างงบประมาณรายจ่า ยของสภา
ท้องถิ่นและการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอานาจอนุมัติให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 หมวด 4 งบประมาณ ข้ อ 58 ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ยื่ น ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ตามแบบและวิ ธี ก าร ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ จึงเสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้สภาเทศบาล
ตาบลโคกม่วงพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ตาบลโคกม่วง ในสมัยประชุมนี้ เพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยที่เป็น
การสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 65 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 จึ ง ตราเทศบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลต าบล
โคกม่วง และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ข้ อ 1 เทศบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นจานวนรวม
ทั้งสิ้น 60,650,000.- บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่า ยทั่ ว ไป จ่ า ยจากรายได้ จั ด เก็บ เอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 60,650,000.- บาท โดย
แยกรายละเอี ยดตามหลั ก การและเหตุ ผ ล ประกอบร่า งเทศบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ของ เทศบาลตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง ดังนี้
ด้านบริหารทั่วไป
16,282,160.00 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
15,183,060.00 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1,099,100.00 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
19,507,144.00 บาท
แผนงานการศึกษา
13,228,244.00 บาท
แผนงานสาธารณสุข
991,700.00 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
630,500.00 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
2,022,800.00 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
230,000.00 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,403,900.00 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
7,873,540.00 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6,444,000.00 บาท
แผนงานการเกษตร
439,640.00 บาท
แผนงานการพาณิชย์
989,900.00 บาท
ด้านการดาเนินงานอื่น
16,987,156.00 บาท
งบกลาง
16,987,156.00 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
60,650,000.00 บาท
ข้อ 5 ให้ นายกเทศมนตรีตาบลโคกม่วง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลโคกม่วง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ผมขอนาเสนอในรายละเอียด ตามที่คณะผู้บริหารได้นาเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ต่ อ สภาเพื่ อ ให้ พิ จ ารณา
ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ในส่วนรายละเอียดประมาณการรายจ่ายซึ่งปรากฏตาม
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ท่านสมาชิก
สภามีอยู่แล้วทุกท่าน ซึ่งทางงานกิจการสภาฯ ได้ส่งให้แก่สมาชิ กล่วงหน้าแล้ว ในส่วน
รายละเอียดขอให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบตามร่างเทศบัญญัติ ให้ครบถ้วนทุกหน้าด้วย
ครับ ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ขอเชิญได้ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดอภิปราย เมื่อสมาชิกสภาในที่ประชุมอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอให้ที่ประชุมได้
ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ ผู้ใดเห็นควรรับหลักการได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
11 เสียง
ไม่เห็นชอบ
ไม่มี
งดออกเสียง
1 เสียง
ก็ ถื อ ว่ า ที่ ป ระชุ ม สภาแห่ ง นี้ มี ม ติ รั บ หลั ก การร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวาระที่ 1

ประธานสภาเทศบาล

ในขั้น ตอนต่ อไปเกี่ ยวกั บการพิ จารณาในวาระต่อ ไปของสมาชิ กเกี่ ยวกั บ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบฯ มี
จานวน 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ผมขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอความเห็ นว่าควรมี
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กรรมการแปรญัตติจานวนกี่คน
นายธรรมรงค์ บัวเรือง

ผมขอเสนอให้
ผมขอเสนอให้
สมาชิสกมาชิ
สภาเทศบาลเป็
ก สภาเทศบาลเป็
นคณะกรรมการแปรญั
นคณะกรรมการแปรญั
ตติ จานวน
ต ติ จ7านวน
คน ครับ
7 คน ครับ

ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรอง (1.นายก้อเรต หะยีหวันเหยง 2. นายพ่วง
ชาตรี) มีสมาชิกสภาท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีการเสนอ ขอให้ที่
ประชุมได้ลงมติ ผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล
นายจรูญ เรืองพุทธ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11 เสียง
ไม่มี
1 เสียง

ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติ ทีละคนครับ เชิญ
คุณจรูญ เรืองพุทธ สมาชิกสภาเทศบาล
ผมขอเสนอ นายวีรศักดิ์ เส้งสุ้น สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ

ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอมาแล้วนั้น ขอผู้รับรองด้วยครับ มี ผู้
รับรอง 2 คน คือ (1. นายจรัล เรืองพุทธ 2. นายทิวัตถ์ หละเขียว)

นายธรรมรงค์ บัวเรือง

กระผมขอเสนอ นายพ่วง ชาตรี สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ

ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอมาแล้วนั้น ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้
รับรอง 2 คน คือ (1. นายจรูญ เรืองพุทธ 2. นายเฉลิมโชค เหตุทอง)

นายทิวัตถ์ หละเขียว

ผมขอเสนอ นายจรัล เกื้อหมาด สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ

ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่า นสมาชิ กสภาเทศบาล ได้ เสนอมาแล้ ว นั้ น ขอผู้ รับรองด้ว ยครั บ
มีผู้รับรอง 2 คน คือ (1. นายพ่วง ชาตรี 2. นายสมพงศ์ ปานเพชร)

นายพ่วง ชาตรี

ผมขอเสนอ นายธรรมรงค์ บั ว เรื อ ง สมาชิ ก สภาเทศบาล เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอมาแล้วนั้น ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้
รับรอง 2 คน คือ (1. นางสุปรียา แสงสว่าง 2. นายก้อเรต หะยีหวันเหยง)

นายก้อเรต หะยีหวันเหยง

ผมขอเสนอ นางสุปรียา แสงสว่าง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ

ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอมาแล้วนั้น ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้
รับรอง 2 คน คือ (1. นายสิทธิศกั ดิ์ ฤทธิเดช 2. นายธรรมรงค์ บัวเรือง)
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นายสมพงศ์ ปานเพชร

ผมขอเสนอ นายก้ อ เรต หะยี ห วั น เหยง
คณะกรรมการแปรญัตติ

สมาชิ ก สภาเทศบาล เป็ น

ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอมาแล้วนั้น ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้
รับรอง 2 คน คือ (1. นายวีรศักดิ์ เส้งสุ้น 2. นายเฉลิมโชค เหตุทอง)

นายจรัล เกื้อหมาด

ผมขอเสนอ นายทิวัตถ์ หละเขียว สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ

ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอมาแล้วนั้น ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้
รับรอง 2 คน คือ (1. นายจรูญ เรืองพุทธ 2. นายสมพงศ์ ปานเพชร)
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิ ก
สภาท่านใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายวีรศักดิ์ เส้งสุ้น เป็นกรรมการแปรญัตติ
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

10
2

เสียง
เสียง
เสียง

สมาชิกสภาท่านใดเห็ นชอบให้ นายพ่วง ชาตรี เป็นกรรมการแปรญัตติ
โปรดยกมือ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

10
2

เสียง
เสียง
เสียง

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายจรัล เกื้อหมาด เป็นกรรมการแปรญัตติ
โปรดยกมือ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

10
2

เสียง
เสียง
เสียง

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายธรรมรงค์ บัวเรือง เป็นกรรมการแปร
ญัตติ โปรดยกมือ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

10
2

เสียง
เสียง
เสียง
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ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นางสุปรียา แสงสว่าง เป็นกรรมการแปร
ญัตติ โปรดยกมือ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

10
2

เสียง
เสียง
เสียง

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายก้อเรต หะยีหวันเหยง เป็นกรรมการ
แปรญัตติ โปรดยกมือ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

10
2

เสียง
เสียง
เสียง

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายทิวัตถ์ หละเขียว เป็นกรรมการแปร
ญัตติ โปรดยกมือ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

10
2

เสียง
เสียง
เสียง

สรุปคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย
1. นายวีรศักดิ์ เส้งสุ้น
2. นายพ่วง ชาตรี
3. นายจรัล เกื้อหมาด
4. นายธรรมรงค์ บัวเรือง
5. นางสุปรียา แสงสว่าง
6. นายก้อเรต หะยีหวันเหยง
7. นายทิวัตถ์ หละเขียว
ต่อไปขอให้สมาชิกสภา ได้เสนอกาหนดระยะเวลา เสนอคาแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ

นายธรรมรงค์ บัวเรือง

ผมขอเสนอยื่นคาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 25,26 และ 29 สิงหาคม 2559
ภายในเวลา 16.30 น.

ประธานสภาเทศบาล

มีส มาชิก สภาท่ า นใดจะเสนออีก หรื อไม่ เมื่ อ ไม่มี ผ มขอมติ ที่ป ระชุม ผู้ ใ ด
เห็นชอบตามที่ นายธรรมรงค์ บัวเรือง สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอมา โปรดยกมือ
ครับ
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง 2
เสียง

มติที่ประชุม
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ประธานสภาเทศบาล

สรุปให้ยื่นเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 25 ,26
และ29 สิงหาคม 2559 ภายในเวลา 16.30 น.ผมขอกาหนดนัดประชุม การ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วาระ
ที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

เลขานุการสภาฯ

กระผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกในวันนี้ หลังจากเสร็จ
สิ้นการประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วงครับ

ประธานสภาเทศบาล

5.3 ญัตติ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) และ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

รองนายกเทศมนตรี

เรีย นประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายธวัช วุ่นชุม รองนายกเทศมนตรี
ขอเสนอญัตติ เ การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 24 ให้ผู้ บริห ารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒ นาที่อนุมัติแล้ ว และนาไป
ปฏิบั ติ รวมทั้งแจ้งสภาท้อ งถิ่น คณะกรรมการบริห ารงานจังหวั ดแบบบู รณาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
จึงขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) เพื่อให้สภาเทศบาล
ตาบลโคกม่วงทราบ รายละเอียดปรากฏตามสาเนาแผนพัฒนาสามปีที่ส่งมาด้วยนี้
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลต าบลโคกม่ ว ง ในสมั ย
ประชุมนี้ เพื่อทราบต่อไป

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

รับทราบ
5.4 ญั ต ติ เรื่ อ ง การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.
2559 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ไปตั้งจ่าย
เป็ น รายการใหม่ รายการค่ า จ้ า งท าโต๊ ะ รั บ แขกไม้ (รู ป แบบธรรมชาติ ) ประจ า
สานักงานเทศบาลตาบลโคกม่วง
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ ครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตาบล
โคกม่ว ง ขอเสนอญัตติเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน โดยโอน
ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ เป็ น ค่ า จ้ า งจั ด ท าโต๊ ะ รั บ แขกไม้ (รู ป แบบธรรมชาติ )
ไว้บริการประชาชน ประจาสานักงานเทศบาลตาบลโคกม่วง
หลักการ
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เพื่อจัดจ้างทาโต๊ะรับแขกไม้ (รูปแบบธรรมชาติ) สาหรับบริการประชาชน
และอานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการและไว้ใช้ในงานตามหน้าที่
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
เหตุผล
ด้ว ยเทศบาลตาบลโคกม่ ว ง เป็นหน่ ว ยงานบริการราชการส่ ว นท้องถิ่น มี
หน้าที่และภารกิจ ในการอานวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี
ความพึ ง พอใจเมื่ อ มาขอรั บ บริ ก ารที่ ส านั ก งาน เพื่ อ ความเหมาะสม จึ ง มี ค วาม
จาเป็นต้องจัดจ้างทาโต๊ะรับแขกไม้ (รูปแบบธรรมชาติ) ซึ่งจะมีความคงทนและมีอายุ
การใช้งานยาวนาน จานวน 9 ตัว เป็นเงินค่าจ้างจานวน 60,000 บาท ให้เพียงพอ
กับการใช้งานในการปฏิบัติราชการ
ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ ไขเพิ่ มเติม ถึง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27
กาหนดให้การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
ของสภาท้องถิ่น
ข้อเสนอ
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง
โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสานักปลัดเทศบาล หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน เป็ น ค่ า จ้ า งท าโต๊ ะ รั บ แขกไม้ (รู ป แบบ
ธรรมชาติ) จานวน 9 ตัว มีขนาด และรูปแบบตามที่เทศบาลตาบลโคกม่วงกาหนด
เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยโอนงบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งงบประมาณไว้ 1,050,000 บาท
(หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน 247,383.22 บาท
มีงบประมาณเพียงพอ โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 60,000 บาท
มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน 187,383.22 บาท ขอให้สภาเทศบาลตาบล
โคกม่วง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณในครั้งนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง เพื่อพิจารณา
ต่อไป
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เชิญครับ ไม่มีนะครับ ต่อไป
ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจ้างจัดทาโต๊ะรับแขก
โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

11
-

เสียง
เสียง
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งดออกเสียง

1

เสียง

ประธานสภาเทศบาล

5.5 ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกหรือเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน 1 คน
ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่ นดีเด่นระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

รองนายกเทศมนตรี

เรี ย นประธานสภาเทศบาลที่ เ คารพ กระผมนายธวั ช วุ่ น ชุ ม รอง
นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน 1
คน ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามหนั ง สื อ จากจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ที่ พท 0023.2/ว 5442 ลงวั น ที่ 15
สิ ง หาคม 2559 เรื่ อง การคัด เลื อกข้า ราชการส่ ว นท้ องถิ่น ดี่เ ด่น ประจาปี พ.ศ.
2559 มาเพื่อให้ อ งค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ดาเนินการคัดเลื อกข้าราชการส่ ว น
ท้องถิ่นดีเด่นตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กาหนด โดยให้มีคณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกาหนดให้มีผู้แทน
จากสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เหตุผล
เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและบริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม ได้ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนเป็นแบบอย่างและสามารถยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ดีเด่น
จึ งน าเสนอมาเพื่ อให้ ส ภาเทศบาลตาบลโคกม่ว งได้ คัด เลื อกและเสนอชื่ อ
ผู้แทนสภาท้องถิ่น จานวน 1 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกต่อไป

ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการเสนอชื่อ เชิญครับ เชิญท่านปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล ผมขอชี้แจงรายละเอียดคณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย
1. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธาน
2. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกรรมการ
3. รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ
4. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนไม่เกิน
3 คน
เป็นกรรมการ
5. ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน 1 คน เป็นกรรมการ
ซึ่งผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นจะมาจากการคัดเลือกกันเองของสมาชิก
สภาเทศบาล จานวน 1 คน

ประธานสภาเทศบาล

ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อครับ เชิญท่านพ่วง ชาตรี
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นายพ่วง ชาตรี

เรี ย นประธานสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่ อ นางสุ ป รี ย า แสงสว่ า ง เป็ น
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล

มีผู้รับรอง จานวน 2 ท่าน (1. นายเฉลิมโชค เหตุทอง 2.นายธรรมรงค์
บัวเรือง) มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการเสนอชื่อ เพิ่มเติมอีกไหมครับ ไม่มีนะครับต่อไป
ผมจะขอมติ
สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบให้ น างสุ ป รี ย า แสงสว่ า ง เป็ น
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่ท่านพ่วง ชาตรี เสนอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

11
1

เสียง
เสียง
เสียง

ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี

สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ เชิญท่านนายกครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านช่วยกัน
ดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ เทศบาลตาบลโคกม่ว งของเราด้ว ย เนื่องจาก
ขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในหลายพื้นที่ของภาคใต้

ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนออีกบ้าง เชิญครับ เชิญท่านทิวัตถ์ หละเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายทิวัตถ์ หละเขียว

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอทราบว่า กระจกโค้งจะติดตั้งเมื่อไหร่ครับ
และขอให้ทางเทศบาลไปติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง

ประธานสภาเทศบาล

มีส มาชิกท่านใดต้องการเสนออีกบ้าง เชิญครับ เชิญท่านจรัล เกื้อหมาด
สมาชิกสภาเทศบาล

นายจรัล เกื้อหมาด

เรียนประธานสภาที่เคารพ ชาวบ้านฝากมาให้ทางเทศบาลไปตัดกิ่งไม้ที่บ้าน
นายผอม ศรีทวี หมู่ที่ 3 ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล

มีส มาชิกท่านใดต้องการเสนออีกบ้าง เชิญครับ เชิญท่านวีรศักดิ์ เส้ งสุ้ น
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวีรศักดิ์ เส้งสุ้น

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอให้ทางเทศบาลไปเกรดถนน หมู่ที่ 11 และ
หมู่ที่ 13 ด้วยครับ ขอบคุณครับ
มีส มาชิกท่านใดต้องการเสนออีกบ้าง เชิญครับ เชิญท่านจรัล เกื้อหมาด
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล
นายจรัล เกื้อหมาด

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอให้ทางเทศบาลไปซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่บริเวณโค้งโรงเรียนบ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 4 ด้วย ขอบคุณครับ
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ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนออีกบ้าง เชิญท่านนายกครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลที่ได้ให้
โอกาสมาพูดคุยในวาระอื่น ๆ ด้วยครับ สาหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายขอให้
ท่านสมาชิกได้ดูไว้ตั้งแต่เบื้องต้นตามร่างเทศบัญญัติ ในส่วนที่ยังไม่ได้ดาเนินการ เช่น
การติดตั้งกระจกโค้ง การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากต้องดาเนินการตามขั้นตอน
ของการเบิ กจ่า ย ซึ่ งผมได้สั่ ง การผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งไปแล้ ว ตอนนี้ ก็ให้ หั ว หน้ าส่ ว น
ราชการมาประชุมกันทุกสัปดาห์ เพื่อนาข้อมูลปัญหามาแก้ไขให้รวดเร็วที่สุด สาหรับ
การซ่อมแซมถนน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้ประสานมาแล้วว่าจะนารถ
เกรดมาดาเนินการให้ น่าจะเร็ว ๆ นี้

ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนออีกบ้าง เชิญท่านสุเทพ นะนุ้ย ผู้อานวยการ
กองช่าง ครับ

ผู้อานวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอแจ้งรายการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่สมาชิก
สภาเทศบาลได้ส่งมาทางกองช่างและได้ดาเนินการไปแล้ว ได้แก่ หมู่ที่ 2, 4, 8, 9,
11, 12 และหมู่ที่ 14 หากสมาชิกท่านใดเห็นว่ายังมีจุดไหนเสี่ยงอยู่ก็ แจ้งมาได้ที่
กองช่าง ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
เรี ย นประธานสภาที่ เ คารพ การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า สาธารณะ
งบประมาณที่ตั้งไว้อาจจะดูเยอะ แต่ยังไม่สามารถติดตั้งได้ทั้งหมดเนื่องจากมีพื้นที่
เยอะ จึงอยากให้ทุกท่านช่วยกันให้ข้อมูล ผมเชื่อว่าท้องถิ่นของเราต้องพัฒนาขึ้นอย่าง
แน่นอน และขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันให้ข้อมูลในวันนี้ด้วย
เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ

ปลัดเทศบาลทาหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอแจ้งความคืบหน้าการออกกฎหมายท้องถิ่น
ขณะนี้ทางสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย
การปกครองท้องถิ่นแล้ว ส่วนเรื่องกระจกโค้งทางท่านนายกฯ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไปแล้ว และผมจะกาชับให้อีกครั้งหนึ่งครับ

ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเรื่อ งอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกบ้าง เชิญครับ ไม่มีแล้ว
นะครับ สาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น และได้ ด าเนิ น การประชุ ม มา
ครบถ้วนตามระเบียบวาระแล้ว ก็ขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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(ลงชื่อ) พันจ่าตรี

ผู้จดบันทึกการประชุม

(เจนวาที เพชรรักษ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสุชาติ เอียดสั้น)
ประธานสภาเทศบาลตาบลโคกม่วง

