รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทีว่ ัง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2556
วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทีว่ ัง
ผูมาประชุม
ที่
๑.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
๑0.
11.
12.

ชื่อ - สกุล
นายบุญสม
นายระแบบ
นายสัญญา
นายสมศักดิ์
นางอุไรวรรณ
นายชัยณรงค
นายวิโรจน
นายสมบูรณ
นายนิทน
นายวิชติ
นายบุญยืน
นายมงคล

ผูไมมาประชุม
- ไมมี -

วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแกว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ
วงศเมฆ
แปนสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทรสวุ รรณ
ไชยฤกษ

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
บุญสม
รองประธานสภาเทศบาล
ระแบบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
อุไรวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
ชัยณรงค
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
วิโรจน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมบูรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
นิทน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
วิชิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
บุญยืน
เลขานุการสภาเทศบาล
มงคล
สําเนาถูกตอง

ลายมือชือ่
วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแกว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ
วงศเมฆ
แปนสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทรสวุ รรณ
ไชยฤกษ

(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล
ผูเขารวมประชุม
๑. นายนิพนธ
ประพฤติชอบ นายกเทศมนตรี
นิพนธ ประพฤติชอบ
2. นายประจักษ แสงทอง
รองนายกเทศมนตรี
ประจักษ แสงทอง
3. นายสุชาติ
จันทบุรี
รองนายกเทศมนตรี
สุชาติ จันทบุรี
4. นายเสนอ
แสงเงิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เสนอ แสงเงิน
5. พ.อ. สมพงษ ไชยสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมพงษ ไชยสุวรรณ
6. นายเสวต
ไหมแกว
ประธานชุมชน
เสวต ไหมแกว
7. นายชาลี
เกตุแกว
ประธานชุมชน
ชาลี
เกตุแกว
8. นางสุขสันต แกวเกื้อ
ประธานชุมชน
สุขสันต แกวเกื้อ
9. นางอรจันทร ทองแผว
แทนประธานชุมชน
อรจันทร ทองแผว
10. นายอํานวย วงศเมฆ
ประธานชุมชน
อํานวย วงศเมฆ

๒
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นางสมพิศ ทิพยรัตน
นางสาวลําดับ ธาระเนตร
นายสันติ เชื้อนุช
นายหับ
หนูชัยแกว
นายเคียม ชาญรบ
นายสาคร ปานเมือง
นายอุทศิ
แกวอุดม
นายพาส รัตนพันธ
นายประจวบ คําแหง

ประธานชุมชน
สมพิศ
ประธานชุมชน
ลําดับ
ประธานชุมชน
สันติ
ประธานชุมชน
หับ
ประชาชน
เกี้ยม
ประชาชน
สาคร
ประธานชุมชน
อุทิศ
ประธานชุมชนสําเนาถูกตอง พาส
ประธานชุมชน
ประจวบ

ทิพยรัตน
ธาระเนตร
เชื้อนุช
หนูชัยแกว
ชาญรบ
ปานเมือง
แกวอุดม
รัตนพันธ
คําแหง

(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล
เมื่อที่ประชุมพรอม นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตําบลที่วังอานประกาศอําเภอทุงสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2556 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
ตามหนังสือที่อางถึง สภาเทศบาลตําบลที่วัง ไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2556 มีกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2556 นั้น
เพื่อใหเปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2554 ขอ
23 จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมในวันพฤหัสดีที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่สงมาดวยนี้แลว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
เปดประชุม 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559)

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

แจงประกาศเทศบาลตําบลที่วัง เรื่องใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25572559)
ดวยเทศบาลตําบลที่วัง ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2557-2559) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 เพื่ อ ใช เ ป น แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจแลสังคมของเทศบาลตําบลที่วังที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาเทศบาล มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป มีความตอเนื่องและเปนแผน
ก า วหน า ครอบคลุ ม ระยะเวลาสามป ซึ่ ง ได ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลที่วัง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
และนายกเทศมนตรีตําบลที่ไดอนุมัติแลวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556

๓

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25572559) เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น จึง
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลตําบลที่วัง ทั้งนี้
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2556
1.2 ระเบียบสภาเทศบาลตําบลที่วังวาดวยการอนุญาตใหประชาชนเขาฟง
การประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ. 2556
ตามระเบียบสภาเทศบาลตําบลที่วังวาดวยการอนุญาตใหประชาชน
เขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.๒๕๕๖
อาศั ย อํ า นาจตามความใน ข อ ๒๔ วรรคท า ย แห ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ สภา
เทศบาลตําบลที่วังจึงออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตให
ประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสภาเทศบาลตํ า บลที่ วั ง ว า ด ว ยการ
อนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สภาเทศบาล” หมายถึง สภาเทศบาลตําบลที่วัง
“ประธานสภาเทศบาล” หมายถึง ประธานสภาเทศบาลตําบลที่วัง
หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน
“การประชุมสภาเทศบาล” หมายถึง การประชุมสภาเทศบาลตําบล
ที่วัง
“ผูเขารับฟงการประชุม” หมายถึง ประชาชนทั่วไป หรือตัวแทนกลุม
องคกรหนวยงานที่มีความประสงคจะขอเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลที่วัง
ขอ ๔ ประธานสภาเทศบาล มีอํานาจอนุญาตใหประชาชนทั่วไป เขารับฟง
การประชุมสภาเทศบาล
ขอ ๕ ใหประธานสภาเทศบาล เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และ
มีอํานาจตีความวินิจฉัย กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบนี้
ขอ ๖ ที่ประชุมสภาเทศบาล เปนสถานที่ควรแกการเคารพ ประชาชนผูเขา
ฟงการประชุมของสภาเทศบาล ตองถือปฏิบัติ ดังตอไปนี้

๔

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

(๑) ตองขออนุญาตตอประธานสภาเทศบาล เปนลายลักษณอักษร
กอนเขาฟ งการประชุม ไมน อยกวาหนึ่ง วัน กอ นวัน ประชุม หรือ เมื่อไดรั บ
อนุญาตจากประธานสภาเทศบาลจึงสามารถเขารับฟงการประชุมได
(๒) ผูเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลจะตองแตงกายสุภาพและ
ประพฤติตนใหเรียบรอย
(๓) ผูเข ารั บ ฟ ง การประชุ ม สภาเทศบาลจะต องปฏิ บัติ ต ามคํ าสั่ ง
ประธานสภาเทศบาลอยางเครงครัด
(๔) ผูเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลจะตองนั่งฟงการประชุมสภา
เทศบาลไดเฉพาะที่นั่งที่ทางสภาเทศบาลจัดไวใหเทานั้น
ขอ ๗ ขอหามสําหรับผูเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง
(1) ไมสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาเทศบาลได เวน
แตประธานสภาเทศบาลจะอนุญาต
(2) ไมมีสิทธิตั้งกระทูถามผูบริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลและไมมี
สิทธิอภิปรายในที่ประชุมสภาเทศบาล
(3) หามพกพาอาวุธใด ๆ เขาไปในหองประชุมสภาเทศบาลเพื่อ
ปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย
(4) หามนําเครื่องมือสื่อสาร เชน กลองถายรูป วิทยุเทป เครื่องมือ
สื่ อ สารอื่ น ๆ เข า ไปในที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาล (เว น แต ไ ด รั บ อนุ ญ าตจาก
ประธานสภาเทศบาล)
(5) หามใชถอยคําไมสุภาพ เชน กลาวคําหยาบคาย เสียดสี หรือใส
ราย และแสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ กอกวนความสงบเรียบหรือกระทําการให
เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภาเทศบาลหรือจงใจกระทําการใด ๆ อันเปน
เหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาเทศบาลหรือขัดคําสั่งของประธานสภา
เทศบาล
ขอ ๘ ในขณะที่กําลังประชุมสภาเทศบาล หากมีผูเขารับฟงการประชุมสภา
เทศบาลละเมิดระเบียบนี้ ใหประธานสภาเทศบาลมีอํานาจในการตักเตือน
หามปราม ถายังมีการขัดขืนคําสั่ง ประธานสภาเทศบาล มีอํานาจสั่งใหผูนั้น
หยุดการกระทําหรือสั่งใหออกไปจากที่ประชุมได
ขอ ๙ การอนุ ญ าตเข า ฟ ง การประชุ ม สภาเทศบาล ให ใ ช ต ามแนบท า ย
ระเบียบนี้

๕
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุมมีขอสงสัยหรือไม

ที่ประชุม

ไมมี

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ประกาศใช ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2556(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

รายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหสมาชิก พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น
เปนรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕๕6 เมื่อวันอังคาร
ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุ ม ของสภาเทศบาลได ต รวจสอบเรี ย บร อ ยแล ว นั้ น ขอให ที่ ป ระชุ ม
ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง หากมีขอความหรือความหมายที่
คลาดเคลื่อนจากการประชุม มีสมาชิกทานใดที่จะแกไขถอยคําหรือขอความ
ใดบางหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมดวยมติเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

สําเนาถูกตอง

เหตุผลในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวด คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ 9 การแกไข
เปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ยในหมวดครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น เทศบาลตําบลที่วังจึงขอแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน เนื่องจากใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาล
ตํ า บลที่ วั ง ได ตั้ ง ค า ครุ ภั ณ ฑ โ รงงาน (เครื่ อ งเจี ย /ตั ด ) ตามบั ญ ชี ม าตรฐาน
ครุภัณ ฑ ซึ่ง ปจจุ บัน รายละเอี ยดตามบั ญ ชีม าตรฐานครุภั ณฑดั ง กล าวไม
สามารถจัดซื้อได เทศบาลตําบลที่วังจึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตาม
รายการดังตอไปนี้
1. ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

๖
หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน
1.1 เครื่องเจีย/ตัด จํานวน 5,100.-บาท
- เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด ขนาด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร) ขับดวย
มอเตอรไ ฟฟา ขนาดไม นอ ยกวา 1,000 วั ต ต ความเร็ ว รอบไมน อยกว า
10,000 รอบตอนาที
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ เปน
1. ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
สําเนาถูกตอง
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน
1.1 เครื่องเจีย/ตัด จํานวน 5,100.-บาท
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล - เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด ขนาด 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขับดวย
มอเตอรไ ฟฟา ขนาดไม นอ ยกวา 1,000 วั ต ต ความเร็ ว รอบไมน อยกว า
10,000 รอบตอนาที
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
มติที่ประชุม

ใหความเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจํา ป งบประมาณพ.ศ. 2556 หมวดค า ครุภัณ ฑ ประเภทครุภัณ ฑ
โรงงาน

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีกอหนี้ผูกพันโครงการ
กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางรถไฟบานจาวิทย-ครัวภูผา และ
ซอยบานนายนพ แสงเงิน หมูที่ 1-หมูที่ 2 จํานวนเงิน 4,700,000 บาท

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

การกันเงิน ขอ 57 กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไว
กอนสิ้นป โดยสั่งซื้อหรือสั่งจาง หรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงิน
ไปชําระหนี้ผูกพันใหกันเงินไวเบิกในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จใหขอขยายเวลาเบิกจายเงิน
ตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินหกเดือน

มติที่ประชุม

ใหความเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีกอหนี้ผูกพันโครงการ
กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางรถไฟบานจาวิทย-ครัวภูผา และ
ซอยบานนายนพ แสงเงิน หมูที่ 1-หมูที่ 2 จํานวนเงิน 4,700,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีกอหนี้ผูกพันโครงการตอ
เติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม จํานวนเงิน 126,000 บาท

๗
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ใหความเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีกอหนี้ผูกพันโครงการ
ตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม จํานวนเงิน 126,000 บาท
ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบสมัครเปนสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.
๒๕๕๕
โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบเพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ อาจมีรายจายเปนคาบํารุงสมาคมได
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๔ (๙)
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙)
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง แหง
สําเนาถูกตอง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา
๘๕ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
(นายบุญสม วังบัวทอง) ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจาย
ประธานสภาเทศบาล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิน่ ” หมายความวา องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
“ขอบัญญัต”ิ ใหหมายความรวมถึงเทศบัญญัติดว ย
“สมาคม” หมายความวา สมาคมที่จดั ตั้งขึน้ ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย
ขอ ๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายจายเปนคาบํารุงสมาคมได
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) สมาคมนั้นตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) เปนสมาคมทีป่ ระกอบดวยสมาชิกสวนใหญทเี่ ปนองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ประเภทเดียวกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่จะจายคา
บํารุงสมาคมนัน้
(ข) มี วั ต ถุ ป ระสงค สํ า คั ญ เพื่ อ การส ง เสริ ม กิ จ การและการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนสมาชิก

๘

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

(๒) สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหความเห็นชอบในการเขาเปน
สมาชิกของสมาคม
ขอ ๕ รายจายตามขอ ๔ ใหเบิกจายไดตั้งแตปงบประมาณที่องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เขาเปนสมาชิก โดยใหตงั้ จายไวในงบประมาณรายจาย
ประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติมรายจายตามขอ ๔ ตองมีจํานวนไม
สูงเกินฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้
ขอ ๖ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสมาชิกของสมาคม
กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับถาสมาคมนั้นมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน
ขอ ๔ (๑) และไดมีการจายเงินคาบํารุงสมาคมไปตามทีก่ ําหนดไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ให
รายจายเงินคาบํารุงสมาคมที่ไดจายไปแลวดังกลาวเปนรายจายที่จายไดตาม
ระเบียบนี้
เงินคาบํารุงสมาคมตามวรรคหนึง่ ที่คางจาย ใหจายไดตามระเบียบนี้
ขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

มติที่ประชุม

ใหความเห็นชอบสมัครเปนสมาชิสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 7

ญั ต ติ เรื่ อ ง พิ จ ารณาร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

การพิจารณางบประมาณ มี 3 วาระ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้น
แปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ สําหรับวันนี้เปนการพิจารณางบประมาณใน
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีแถลง

นายนิพนธ ประพฤติชอบ
นายกเทศมนตรี

บัดนี้ถึงเวลาที่ผูบริหารเทศบาลตําบลที่วัง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557 ตอสภาเทศบาลตําบลที่วังอีกครั้ง
หนึ่ ง ฉะนั้ น ในโอกาสนี้ ผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลที่ วั ง จึ ง ขอชี้ แ จงให ท า น
ประธานและสมาชิกสภาทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ.2555
เทศบาลตําบลที่วังมีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
53,471,479.96 บาท

๙

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

1.1.2 เงินสะสม
24,288,872.76 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
14,817,717.15 บาท
1.1.4 รายการรายจายที่รอจาย
จํานวน - รายการ เปนเงิน บาท
1.1.5 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย
จํานวน 7 รายการ เปนเงิน 3,946,254.09 บาท
1.5.6 รายการที่ไดกันเงินไวโดยไมไดกอหนี้ผูกพัน
จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 10,090,000.00 บาท
2. การบริหารงานในปงบประมาณ พ.ศ.2555
2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 66,751,125.76 บาท ประกอบดวย
2.1.1 หมวดภาษีอากร
6,522,852.25 บาท
2.1.2 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
520,648.00 บาท
2.1.3 หมวดรายไดจากทรัพยสิน
321,706.39 บาท
2.1.4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - บาท
2.1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
233,620.00 บาท
2.1.6 หมวดรายไดจากทุน
บาท
2.1.7 หมวดภาษีจัดสรร
24,513,993.16 บาท
2.1.8 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
20,337,986.00 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
14,300,316.96 บาท
2.3 รายจายจริงทั้งสิ้น
42,403,739.39 บาท
ประกอบดวย
2.1.1 งบกลาง
1,718,204.00 บาท
2.1.2 งบบุคลากร
11,694,761.00 บาท
2.1.3 งบดําเนินการ
11,211,584.38 บาท
2.1.4 งบลงทุน
13,208,090.00 บาท
2.1.5 งบรายจายอื่น บาท
2.1.6 งบอุดหนุน
4,598,100.00 บาท
2.4 รายจายที่จา ยจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลใหโดยวัตถุประสงค
14,060,668.59 บาท
2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ - บาท

๑๐

รายรับ
รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บ
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรร
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุ
วัตถุประสงค
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดย
ระบุวัตถุประสงค
รวม

รับจริง
ป 2555

ประมาณการ
ป 2556

ประมาณการ
ป 2557

6,522,852.25

5,800,000.00

6,820,000.00

520,648.00
321,706.39

1,255,000.00
300,000.00

1,049,000.00
350,000.00

233,620.00
7,598,826.64

1,000.00
390,000.00
4,000.00
7,750,000.00

315.000.00
8,534,000.00

24,513,996.16 25,250,000.00 29,200,000.00
24,513,996.16 25,250,000.00 29,200,000.00

20,337,986.00 22,000,000.00 23,300,000.00
20,337,986.00 22,000,000.00 23,300,000.00
14,300,316.96

-

-

14,300,316.96

-

-

66,751,125.76 55,000,000.00

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

61,034,000.00

๑๑
2. รายจายตามงบประมาณรายจาย
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมบูรณ แปนสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

จายจริง
ประมาณการ
ป 2555
ป 2556
1,718,204.00 2,714,560.00
11,694,761.00 14,534,450.00
11,211,584.38 16,570,190.00
13,208,090.00 6,399,100.00
4,598,100.00 4,593,800.00
42,430,739.38 44,812,100.00

ประมาณการ
ป 2557
2,810,810.00
18,090,450.00
18,171,340.00
17,070,400.00
25,000.00
4,832,000.00
61,000,000.00

ตอไปนี้ก็จะเปดโอกาสใหสมาชิกไดอภิปรายในรายหมวดและขอที่เห็นวาไม
สมควรหรือจะปรับลดก็แลวแตสมาชิกโดยอภิปรายไดเล็กนอย
กระผมขออภิปรายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา หนา 61 ขอ 1.12
โครงการติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 1,500,000 บาท เปนโครงการที่ดี
แตสําหรับเทศบาลตําบลที่วังยังไมพรอม โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณซึ่ง มี
จํานวนจํากัด จึงมองวานาจะนําเงินสวนนี้ไปทําเรื่องของถนนหรือน้ําประปา
ใหกับหมูบานที่ยังมีปญหาในเรื่องนี้อยูนาจะเกิดประโยชนมากกวา
นายสัญญา เทวภักดิ์
กระผมอภิปรายในเรื่อง คาครุภัณฑ 2. ครุภัณฑสํารวจ จํานวน 306,000
สมาชิกสภาเทศบาล
บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวัดมุมแบบอัตโนมัติ อานคาวัดมุมได 1 ฟลิป
ดา วัดระยะทางไกล 2 กิโลเมตร ใชเปาสะทอน 1 ดวง จํานวน 1 ตัว สําหรับ
ใชในการปฏิบัติงานของเทศบาล นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เหตุผล คุณสมบัติและประโยชนของกลองวัด
สําเนาถูกตอง
มุมแบบอัตโนมัติจะใชประโยชนในการสํารวจ ปริมาณพื้นที่ดิน ซึ่งจะใชใน
หนวยงานสํานักงานที่ดิน หรือ การกอสรางถนนสายหลักๆ ที่ใชระยะทาง
(นายบุญสม วังบัวทอง) หลายรอยกิโลเมตร
ประธานสภาเทศบาล
เพราะฉะนั้น เทศบาลตําบลที่วังซึ่งเปนหนวยงานบริการประชาชนใน
เรื่องระบบสาธารณูป โภคโครงสรางพื้น ฐาน เชน ถนน น้ํา ไฟฟา จึง ไม
จําเปนที่จะตองใชกลองวัดมุมแบบอัตโนมัติดังกลาว
นายบุญสม วังบัวทอง
สมาชิกสภาก็ไ ดอภิปรายพอสมควรแลวตอไปก็จะเปนขั้นตอนการลงมติใน
ประธานสภาเทศบาล
วาระแรก ซึ่งเปนวาระขั้นรับหลักการ

๑๒
มติที่ประชุม

สมาชิก สภาเทศบาลตํ า บลที่ วัง รับ หลักการรา งเทศบัญ ญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 12 เสียง

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อรับหลักการ วาระที่ 1 แลวขั้นตอไปเปนการเลือกและแตงตั้งคณะ
กรรมการแปรญัต ติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด ว ยขอบังคับการ
ประชุ ม สภาท อ งถิ่ น พ.ศ.2547 ข อ 103 (1) คณะกรรมการสามั ญ
ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 7 คน
กระผมขอเสนอ ใหมี 3 ทานครับ

นายนิทน สระบัว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชัยณรงค เจริญธรรมรักษ กระผมขอเสนอ ใหมี 6 ทานครับ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญสม วังบัวทอง
มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

มีมติใหมีคณะกรรมการ 3 ทาน

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญยืน จันทรสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยณรงค เจริญธรรมรักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายวิชิต ทับทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอใหสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีความเหมาะสมแตงตั้งเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
กระผมขอเสนอ คุณสัญญา เทวภักดิ์
ผูรับรองถูกตอง นายวิชิต ทับทอง นายนิทน สระบัว
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไมหากไมมี กระผมขอมติที่
ประชุมดวยครับ
เห็นดวยเปนเอกฉันท
ขอใหสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีความเหมาะสมแตงตั้งเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
กระผมขอเสนอ คุณวิโรจน วงศเมฆ
ผูรับรองถูกตอง นายสมศักดิ์ กลีบแกว นางอุไรวรรณ แสงเงิน
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไมหากไมมี กระผมขอมติที่
ประชุมดวยครับ
เห็นดวยเปนเอกฉันท
ขอใหสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีความเหมาะสมแตงตั้งเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
กระผมขอเสนอ คุณนิทน สระบัว
ผูรับรองถูกตอง นายบุญยืน จันทรสุวรรณ นายสัญญา เทวภักดิ์
สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

๑๓
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไมหากไมมี กระผมขอมติที่
ประชุมดวยครับ
เห็นดวยเปนเอกฉันท

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

คณะกรรมการแปรญัตติประกอบดวย
1. นายวิโรจน วงศเมฆ
เปนประธานกรรมการ
2. นายสัญญา เทวภักดิ์
เปนกรรมการ
3. นายนิทน สระบัว
เปนกรรมการและเลขานุการ
ในการพิจารณารางเทศบัญญัติเมื่อที่ประชุมมีมติรับรางเทศบัญญัติและมี
คณะกรรมการแปรญัตติเรียบรอยแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 45 วรรค 3 กําหนดวาญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการ
พิจารณาวาระที่สองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายีส่ บิ สี่
ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการ ซึ่งสภาจะตองดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
2. กําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติ
และหลังจากที่มีการแปรญัตติ เรียบรอยแลว ใหประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติรายงานตอประธานสภาเทศบาล
กระผมขอใหที่ประชุมกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติและกําหนดระยะเวลา
พิจารณาคําแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว
กระผมขอเสนอกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตั้งแตเวลา 13.00 น. วันที่
15 สิงหาคม 2556 ถึง เวลา 14.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2556
และให ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณาคํา แปรญั ต ติ ใ ห เสร็ จ ภายในวั น ที่
20 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น.-14.00 น.
ขอผูรับรองดวยครับ ผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่น
หรือไมครับ สรุปกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตั้งแตเวลา 13.00 น ของ
วัน ที่ 15 สิ งหาคม 2556 ถึง เวลา 14.00 น. ของวัน ที่ 16 สิงหาคม
2556 และใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคําแปรญัตติใหเสร็จภายใน
วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น .- 14.00 น.

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายสัญญา เทวภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

๑๔
ระเบียบวาระที่ 8
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่นๆ
ไมมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕6 ได ดําเนิ น การประชุม ครบทุกวาระแลว กระผมขอขอบคุ ณ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่ใหความรวมมือ
ในการประชุมสภาเทศบาลดวยดี ขอปดประชุมครับ

ปดประชุม

12.00 น.

