รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทีว่ ัง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2556
วันอังคาร ที่ 27 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
นายวิชิต
นายบุญยืน
นายมงคล

ตําแหนง

วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแกว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ
วงศเมฆ
แปนสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทรสุวรรณ
ไชยฤกษ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
บุญสม
ระแบบ
สัญญา
สมศักดิ์
อุไรวรรณ
ชัยณรงค
วิโรจน
สมบูรณ
นิทน
วิชิต
บุญยืน
มงคล

ผูไมมาประชุม
ไมมี
ผูเขารวมประชุม
๑. นายนิพนธ
2. นายประจักษ
3. นายสุชาติ
4. พ.อ. สมพงษ
5. นายเสนอ
6. นางพจรินทร
7. นางสุขสันต
8. นางสันติ
9. นายสายัณต
10. นายสมพงศ

ประพฤติชอบ
แสงทอง
จันทบุรี
ไชยสุวรรณ
แสงเงิน
สังขแกว
แกวเกื้อ
เชื้อนุช
ไหมแกว
รักษจันทร

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตัวแทนชุมชน
ประธานชุมชน
ประธานชุมชน
ตัวแทนชุมชน
ประธานชุมชน

นิพนธ
ประจักษ
สุชาติ
สมพงษ
เสนอ
พจรินทร
สุขสันต
สันติ
สายัณต
สมพงศ

วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแกว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ
วงศเมฆ
แปนสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทรสุวรรณ
ไชยฤกษ

สําเนาถูกตอง

(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

ประพฤติชอบ
แสงทอง
จันทบุรี
ไชยสุวรรณ
แสงเงิน
สังขแกว
แกวเกื้อ
เชื้อนุช
ไหมแกว
รักษจันทร

๒
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายอํานวย
นายหับ
นางสมพิทย
น.ส.ลําดับ
นายพัลลภ
นายถาวร
นางจารี

วงศเมฆ
หนูชัยแกว
ทิพยรัตน
ธาระเนตร
สิมศิริวงษ
เซงเสง
สังขแกว

ประธานชุมชน
ประธานชุมชน
ประธานชุมชน
ตัวแทนชุมชน
ประธานชุมชน
ประธานชุมชน
กรรมการชุมชน

อํานวย
หับ
สมพิทย
ลําดับ
พัลลภ
ถาวร
จารี

วงศเมฆ
หนูชัยแกว
ทิพยรัตน
ธาระเนตร
สิมศิริวงษ
เซงเสง
สังขแกว

เปดประชุม 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยหลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตําบลที่วัง อางถึงประกาศสภาเทศบาลตําบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2556 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
ตามหนังสือที่อางถึง สภาเทศบาลตําบลที่วัง ไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2556 มีกําหนด 30 วันนับตั้งแตวันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 นั้นโดยมีการ
ประชุม วันที่ 15 สิงหาคม 2556 และที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท รับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 แลวนั้น
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 ขอ 22 จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมในวันอังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา 10.00
น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง
ระเบียบวาระที่ ๑

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แลวในขั้นรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ทางสภาเทศบาลตําบลที่วัง ไดกําหนด
หวงเวลาในการยื่นเสนอคําแปรญัตติและหวงเวลาของคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
การพิ จ ารณาคํ า แปรญั ต ติ ทุ ก ขั้ น ตอนก็ ไ ด เสร็ จ เรี ย บร อ ยแลว และประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติก็ไดสงหนังสือมายังผมเรียบรอยแลวและไดกําหนดวัน
ประชุมไวในวันอังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 ก็คือวันนี้
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
การประชุมการประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วังสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําป พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6
ขอใหที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีขอความ หรือ
ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการประชุม มีสมาชิกทานใดที่จะมีการแกไข

๓
ถอยคําหรือขอความใดบางหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุม
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมดวยมติเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 3

กระทูถาม

นายวิชิต ทับทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

3.1 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ถามคณะผูบ ริหารวาโครงการเศรษฐกิจ ชุมชนมีกลุมไหนบางที่ยังคางชําระเงิน
อยูกับทางเทศบาล

นายนิพนธ ประพฤติชอบ
นายกเทศมนตรี

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

ชี้แจงตอที่ประชุมดังนี้
1. กลุมปลูกพืชหมุนเวียน นายถาวร เซงเสง จํานวนเงินที่คางชําระ
10,000.00.- บาท
2. กลุมเลี้ยงโคพันธพื้นเมือง นายชัด คงทองคํา จํานวนเงินที่คางชําระ
60,000.00.- บาท
3. กลุมสงเสริมอาชีพบานชายเขา นายจรูญ เกตุแกว จํานวนเงินที่คางชําระ
95,000.00.- บาท
4. กลุมเลี้ยงไกพันธพื้นเมือง นายพล นิลสุขา จํานวนเงินที่คางชําระ
9,613.00.- บาท
5. กลุมเลี้ยงโคพันธพื้นเมือง นายดุสิต แสงเงิน จํานวนเงินที่คางชําระ
101,803.69.- บาท
6. กลุมเลี้ยงปลา นายชม แปนสุข จํานวนเงินที่คางชําระ 19,710.96.- บาท
7. กลุมเลี้ยงปลาดุก นายแคลว หอมเกตุ จํานวนเงินที่คางชําระ
2,949.29.- บาท
8. กลุมเลี้ยงสุกรบานทุงอินทนิน นางยุพิน แสงทอง จํานวนเงินที่คางชําระ
33,958.80.- บาท
9. กองทุนหมุนเวียนสงเสริม กลุมอาชีพบานกางปลา นางยินดี นบนอม
จํานวนเงินที่คางชําระ 20,530.45.- บาท

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติเรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันไว โครงการปรับปรุง
ภายในอาคารสํานักงาน งบประมาณ 300,000.- บาท

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายนิพนธ ประพฤติชอบ
นายกเทศมนตรี

ใหผูบริหารชี้แจงรายละเอียดเหตุผลในการขออนุมัติกันเงินในโครงการนี้
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการรั บ เงิ น การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 59 ในกรณีที่รายจายหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่น ได

๔
อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการการ
กอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีก
หนึ่ ง ป ต อ สภาท อ งถิ่ น หรื อ กรณี มี ค วามจํ า เป น ต อ งแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการ
ดังกลาวที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง
ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา
ทองถิ่นแลวแตกรณี โครงการปรับปรุงภายในอาคารสํานักงาน อยูระหวางขั้นตอน
การประกาศสอบราคาจาง เพื่ อปฏิบั ติ ให เป น ไปตามระเบี ย บดั งกลา ว จึ งขอให ที่
ประชุ มพิ จ ารณาอนุ มัติ กัน เงิ น กรณี มิไ ด กอ หนี้ ผูก พัน โครงการปรับ ปรุ งภายใน
อาคารสํานักงาน งบประมาณ 300,000.- บาท
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติ ใหกันเงินโครงการปรับปรุงภายในอาคารสํานักงาน
งบประมาณ 300,000.- บาท

ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติเรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันไว โครงการปรับปรุง
ตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายคลอง งบประมาณ 450,000.- บาท

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายนิพนธ ประพฤติชอบ
นายกเทศมนตรี

ใหผูบริหารชี้แจงรายละเอียดเหตุผล

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 59 ในกรณีที่รายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่น ไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการการกอหนี้
ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่ง
ปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่
ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหขอ
อนุ มัติ เ ปลี่ ย นแปลงและหรือ ขยายเวลาเบิ ก จา ยเงิ น ไดไ ม เกิ น อี ก หนึ่ งป ต อสภา
ทองถิ่นแลวแตกรณี โครงการปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายคลอง
อยูระหวางขั้นตอนการประกาศสอบราคาจาง เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
ดังกลาว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โครงการ
ปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายคลอง งบประมาณ 450,000.-บาท
ขอมติที่ประชุม

๕
ที่ประชุม

อนุมัติดวยมติเอกฉันท ใหกันเงินโครงการปรับปรุงตอเติม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายคลอง งบประมาณ 450,000.- บาท

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติเรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันไว โครงการกอสราง
หองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม งบประมาณ 500,000.- บาท

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายนิพนธ ประพฤติชอบ
นายกเทศมนตรี

ใหผูบริหารชี้แจงรายละเอียดเหตุผลในการขออนุมัติกันเงินโครงการนี้

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 59 ในกรณีที่รายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่น ไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการการกอหนี้
ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่ง
ปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่
ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหขอ
อนุ มัติ เ ปลี่ ย นแปลงและหรือ ขยายเวลาเบิ ก จา ยเงิ น ไดไ ม เกิ น อี ก หนึ่ งป ต อสภา
ทองถิ่นแลวแตกรณี โครงการกอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม อยู
ระหวางขั้นตอนการประกาศสอบราคาจาง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บ
ดังกลาว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โครงการ
กอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม งบประมาณ 500,000.-บาท

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

ขอมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติ เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 (ขั้นแปรญัตติ)

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน วงศเมฆ
ประธานกรรมการแปรญัตติ

ให นายวิโรจน วงศเมฆ ประธานกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงรายละเอียดใหที่
ประชุมทราบ
ชี้แจงตอที่ประชุมวา จากการประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง เมื่อวันที่
15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ไดมีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
เวลา 13.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ถึง 14.00 น. ของวันที่ 16
สิงหาคม 2556 และไดกําหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 20
สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 – 14.00 น. เพื่อนําเสนอประธานสภาเทศบาล

อนุมัติดวยมติเอกฉันท ใหกันเงินโครงการปรับปรุงตอเติม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม งบประมาณ 500,000.- บาท

๖
ตําบลที่วัง ตอไปในการประชุมประธานไดนําเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลขอแปร
ญัตติไวมาประชุมพิจารณาตามลําดับดังนี้
1.ผูเสนอขอแปรญัตติ
1.1 นายสมบูรณ แปนสุข เสนอคําแปรญัตติดังนี้
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
ขอ 1. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด ตั้งไว 1,500,000.- บาท ขอแปรญัตติ
ตัดรายการดังกลาวออก
เหตุ ผ ล กระผมคิ ด ว า งบประมาณจากโครงการติ ด กล อ งวงจรป ด จํ า นวน
1,500,000.- บาท งบประมาณดังกลาวนาจะนําไปพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ตําบลที่วัง จํานวน 11 หมูบานซึ่งเปนสิ่งที่มีความจําเปนมากกวา เชน
ถนน ในตําบลที่วังถนนยังมีไมครอบคลุมทุกหมูบานมีอีกหลายหมูบาน
ที่มีปญหา
- ประปา มีอีกหลายหมูบานที่ยังไมมีน้ําประปาใชเมื่อถึงฤดูแลงจะประสบ
ปญหาขาดแคลนน้ําซึ่งในเทศบัญญัติปนี้ก็ไมมีการตั้งงบประมาณไว
ไฟฟา กระผมคิดวาไฟฟาก็เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับในการดํารงชีวิตและ
มี อี กหลายครั ว เรือ นที่ มี ปญ หาเรื่ องไฟฟ า ซึ่ง ในเทศบัญ ญัติ ปนี้ ก็ ไม มีก ารตั้ ง
งบประมาณไว
สําหรับการติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อปองกันอาชญากรรมตางๆนั้นผมคิดวา
เปนเรื่องของตํารวจมากกวา เทศบาลนาจะมาดูแลเรื่องโครงสรางพื้นฐานใหมี
ความพรอมเสียกอน ซึ่งขณะนี้กระผมคิดวาเทศบาลยังไมมีความพรอม แตหาก
จะติดตั้งกลองวงจรปดภายในเทศบาลโดยใชงบประมาณ 100,000 - 200,000
บาท กระผมเห็นดวยแตสําหรับการติดตั้งกลองวงจรปดทั้ง 11 หมูบานนั้นกระผม
ไมเห็นดวย
ที่ประชุม

มีมติใหยืนตามรางเดิมดวยคะแนน 1 เสียง แกไขตามคําแปรญัตติ 2 เสียง
1.2 นายบุญยืน จันทรสุวรรณ ขอเสนอคําแปรญัตติดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ขอ 1.รถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว 787,200.- บาท ขอแปรญัตติตัดรายการ
ดังกลาวออก

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

เหตุผล กระผมคิดวาการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ยังไมมีความจําเปนเพราะรถใน
สํานักงานเทศบาลมีรถเพียงพอสําหรับการใชงาน นาจะใหความสําคัญกับ
รถดูดสิ่งปฏิกูล รถรับ-สงผูปวย หรือรถบรรทุกน้ํา เพราะเมื่อถึงฤดูแลง หมูที่
5,9,10 จะไมมีน้ําใช ซึ่งเทศบาลมีรถเพียงคันเดียวไมเพียงพอสําหรับการ
ใหบริการประชาชน สวนรถดูดสิ่งปฏิกูล ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลที่วัง
ตองขอใชรถจากเทศบาลขางเคียงกระผมคิดวาหากเทศบาลดําเนินการจัดซื้อ

๗
รถเองจะสามารถอํานวยความสะดวกใหประชาชนในพื้นที่ กระผมไมเห็นดวย
กับการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ที่ประชุม

สําเนาถูกตอง
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

มีมติใหยืนตามรางเดิมดวยคะแนน 1 เสียง แกไขตามคําแปรญัตติ 2 เสียง
1.3 นายนิทน สระบัว ขอเสนอคําแปรญัตติดังนี้
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ขอ 1. กลองวัดมุมแบบอัตโนมัติ ตั้งไว 306,000.- บาท ขอแปรญัตติตัด
รายการดังกลาวออก
ขอ 2. นั่งราน ตั้งไว 100,000.- บาท ขอแปรญัตติตัดรายการดังกลาว
ออก
เหตุผล เมื่อเปรียบเทียบความตองการของประชาชนในตําบลที่วัง ในพื้นที่เขต 2
ประชาชนยังมีความตองการเรื่องน้ําประปา ไฟฟา ถนน ซึ่งเปนสิ่งที่มีความจําเปน
ที่ ต อ งใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น เช น ถนนสายซอย 50 ตอนนี้ ไ ม ส ามารถใช ง านได
น้ําประปา ประชาชนในหมูที่ 5,9,10 ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง
และป ญ หาเรื่ อ งไฟฟ า ซึ่ ง ในเทศบั ญ ญั ติ ก็ ไ ม ไ ด ตั้ ง งบประมาณไว ซึ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกลองวัดมุม และนั่งรานแลวการใชงานในแตละปจะใชงานไมกี่ครั้ง
กระผมเห็นวาความตองการเรื่องน้ําประปา ไฟฟาและถนน เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับ
ประชาชนมากกวา
ขอ 3. วั สดุงานบานงานครัว ตั้งไว 330,000.- บาท ขอแปรญัตติปรับลด
เหลือ 200,000.- บาท
มีมติใหยืนตามรางเดิมดวยคะแนน 1 เสียง แกไขตามคําแปรญัตติ 2 เสียง
1.4 นายสัญญา เทวภักดิ์ ขอเสนอคําแปรญัตติดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ขอ 1. รถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว 787,200.- บาท ขอแปรญัตติตัดรายการ
ดังกลาวออก
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ขอ 2. นั่งราน ตั้งไว 100,000.- บาท ขอแปรญัตติตัดรายการดังกลาวออก
ข อ 3. กล องวัด มุมแบบอัต โนมัติ ตั้งไว 306,000.- บาท ขอแปรญั ต ติตั ด
รายการดังกลาวออก
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
ขอ 4. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด ตั้งไว 1,500,000.- บาท ขอแปรญัตติ
ตัดรายการดังกลาวออก

ที่ประชุม

มีมติใหยืนตามรางเดิมดวยคะแนน 1 เสียง แกไขตามคําแปรญัตติ 2 เสียง
1.5 นายวิชิต ทับทอง ขอเสนอคําแปรญัตติดังนี้

๘

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล
เริ่มประชุมตอ เวลา 13.00 น.

สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ขอ 1. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 300,000.- บาท ขอแปรญัตติปรับลด
เหลือ 200,000.- บาท
สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล แผนงานการรั กษาความสงบภายใน งานบริห ารทั่ว ไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ขอ 2 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 300,000.- บาท ขอแปรญัตติปรับลด
เหลือ 200,000.- บาท
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ขอ 3 คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 400,000.- บาท ขอแปรญัตติปรับลดเหลือ
300,000.- บาท
ขอ 4 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 400,000.- บาท ขอแปรญัตติปรับลดเหลือ
300,000.- บาท
ขอ 5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 600,000.- บาท ขอแปรญัตติปรับลด
เหลือ 500,0000.- บาท
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขอ 6 คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 450,000.- บาท ขอแปรญัตติปรับลดเหลือ
350,000.- บาท
2.ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีความเห็นวาใหเสนอคําขอแปรญัตติตอสภาเทศบาล
ตําบลที่วัง ในสวนที่ผูเสนอขอแปรญัตติเสนอมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลที่วัง ได
พิจารณาตอไป
สําเนาถูกตอง
สั่งพักกลางวันและนัดประชุมตอในเวลา 13.00 น.

(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมานั้น ทานสมาชิกก็คงทราบ
รายละเอียดบางแลวตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติที่ได
สงใหกับสมาชิกไปกอนหนานี้แลว ในการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เรียงตามลําดับ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยพิจารณาเรียงตามลําดับ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ เสนอมา
1. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด ตั้งไว 1,500,000.- บาท
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติตดั 2 ตอ 1 เสียง
ขอมติที่ประชุมทานสมาชิกทานใดเห็นกับดวยคณะกรรมการแปรญัตติ เสียง
ขางมากกรุณายกมือครับ

๙
ที่ประชุม

มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการเสียงขางมาก 8 เสียง ยืนตามรางเดิม 4 เสียง
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว 787,200.- บาท คณะกรรมการแปรญัตติ
มีมติตัด 2 เสียง ยืนตามรางเดิม 1 เสียง

ที่ประชุม

มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง ยืนตามรางเดิม
4 เสียง
3. กลองวัดมุมแบบอัตโนมัติ ตั้งไว 306,000.- บาทคณะกรรมการแปรญัตติ
มีมติตัด 2 เสียง ยืนตามรางเดิม 1 เสียง

ที่ประชุม

มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง ยืนตามรางเดิม
4 เสียง
4. นั่งราน ตั้งไว 100,000.- บาท คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติตัด 2 เสียง
ยืนตามรางเดิม 1 เสียง

ที่ประชุม

มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง ยืนตามรางเดิม
4 เสียง
5. วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 330,000.- บาท คณะกรรมการแปรญัตติ
มีมติ ปรับลดเหลือ 200,000.- บาท 2 เสียง ยืนตามรางเดิม 1 เสียง

ที่ประชุม

มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง ใหปรับลด
เหลือ 200,000.- บาท ยืนตามรางเดิม 4 เสียง
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
6. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 300,000.- บาท คณะกรรมการแปรญัตติ
มีมติ ปรับลดเหลือ 200,000.- บาท 2 เสียง ยืนตามรางเดิม 1 เสียง

ที่ประชุม

มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง ใหปรับลด
เหลือ 200,000.- บาท ยืนตามรางเดิม 4 เสียง
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 300,000. -บาท คณะกรรมการแปรญัตติ
มีมติ ปรับลดเหลือ 200,000.- บาท 2 เสียง ยืนตามรางเดิม 1 เสียง

ที่ประชุม

สําเนาถูกตอง
ที่ประชุม

(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง ใหปรับลด
เหลือ 200,000.- บาท ยืนตามรางเดิม 4 เสียง
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
8. คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 400,000.- บาท คณะกรรมการแปรญัตติ
มีมติ ปรับลดเหลือ 300,000.- บาท 2 เสียง ยืนตามรางเดิม 1 เสียง
มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง ใหปรับลด

๑๐
เหลือ 300,000.- บาท ยืนตามรางเดิม 4 เสียง
9. วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 400,000.-บาท คณะกรรมการแปรญัตติ
ลดเหลือ 300,000.- บาท 2 เสียง ยืนตามรางเดิม 1 เสียง
ที่ประชุม

มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง ใหปรับลด
เหลือ 300,000.- บาท ยืนตามรางเดิม 4 เสียง
10. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 600,000.- บาท คณะกรรมการแปร
ญัตติมีมติ ปรับลดเหลือ 500,0000.- บาท 2 เสียง ยืนตามรางเดิม 1 เสียง

ที่ประชุม

สําเนาถูกตอง

(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาล

มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง ใหปรับลด
เหลือ 500,000.- บาท ยืนตามรางเดิม 4 เสียง
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
11. คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 450,000.-บาท คณะกรรมการแปรญัตติ มี
มติ ปรับลดเหลือ 350,000.- บาท 2 เสียง ยืนตามรางเดิม 1 เสียง

ที่ประชุม

มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง ใหปรับลด
เหลือ 350,000.- บาท ยืนตามรางเดิม 4 เสียง

ระเบียบวาระที่ 8

ญัตติ เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (ขั้นลงมติ)

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 (ขั้นลงมติ) การตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ขอ 52 การพิจารณาราง
ขอบัญญัติ ในวาระที่ 3 ไมมีการอภิปรายเวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่น จะไดลงมติ
ใหมีการอภิปราย ถามีเหตุผลอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่น ลงมติวาจะใหตราเปน
เทศบัญญัติหรือไม
ขอมติที่ประชุมวา สมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 จํานวน 12 เสียง เปนเอกฉันท

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

สรุปเปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง เห็นชอบกับรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ใหตราเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ได

๑๑

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุม

ไมมี

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

กลาวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลคณะผูบริหารและประธานชุมชนทุกทาน
ที่เขารวมประชุมและการประชุมก็ไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอปดประชุมครับ

ปดประชุม

14.00 น.

