-1(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
**********************************
ผู้มาประชุม
๑. นายพยอม
๒. นางสาวสุภาพร
๓. นางลัดดา
๔. นายสุภาพ
๕. นายสมชาติ
๖. นางประนอม
๗. นายปราโมทย์
๘. นายสายชม
๙. นายสมโภชน์
๑๐. นางสาวระพีพรรณ

พินทอง
กิตติชาติสกุล
พึ่งกลั่น
คอนกําลัง
พารักษา
มัตนาวี
มีสมสินธุ์
สามารถ
งามขํา
รัตนเหลี่ยม

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายจ้อย

ญาติเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
1. นายสมพงษ์
2. นางสาวรัชนี
3. นายกรีฑา
4. นายสําราญ
5. นางสาวภัทราวดี
6. นายพัฒน์พงศ์
7. นายถาวร
8. นายโกยุทธ
9. นายบรรจง
10. นางปัณฑิตา
11. นายอรุณ
12. นายจิรศักดิ์
13. นายศุภมิตร
14. นางชลธิชา
15. นายนิคม

สายนภา
กรรมลิขิต
บูรประทีป
หนุนดี
สายนภา
มาศเกษม
สุทธิกิติวรกุล
บ่อเกิด
ผันประเสริฐ
สิงห์สู่ถ้ํา
โชติสุภาพ
สุภารส
เกิดไทสง
รุ่งไพบูลย์วงศ์
แย้มดา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

/เริ่มประชุม...

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ ม
เลขานุการสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

-2เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาล
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2559 เรียนเชิญครับ...
ประกาศสภาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น เรื่ อ ง เรี ย กประชุ ม สภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2559
ตามที่สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559 กําหนดให้วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2559 มีกําหนด 30 วัน
และสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้ประกาศการกําหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลดังกล่าวแล้ว นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และข้อ 21 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเที ย น สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ประจํ า ปี พ.ศ. 2559 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน
ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภาเทศบาลจะแจ้งต่อที่ประชุมสภา
เทศบาล
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559
ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน
2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ดัง กล่ า ว ถู กต้ อ งตรงกั บความเป็ น จริ ง จึ ง ขอให้ ส มาชิ กทุ ก ท่ า นตรวจรั บ รอง
รายงานการประชุมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 1 จนถึงหน้าที่ 12 ไปพร้อมๆ กัน ขอเรียน
เชิญ... (ตรวจสอบทีละหน้า)
มีท่า นใดจะแก้ไ ขหรือ ไม่ ขอเรีย นเชิ ญ ... ถ้ า ไม่มี ผมขอมติ ที่ป ระชุ ม
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัย
สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจํ า ปี พ.ศ. 2559 ครั้ ง ที่ 1/2559 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 22
มิถุนายน 2559 ขอให้ยกมือขึ้น
/มติทปี่ ระชุม...

มติที่ประชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรี

-3มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 22
มิถุนายน 2559 เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัต ติข อความเห็น ชอบร่า งเทศบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบล
นาจอมเทียน
ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จากสภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ประกอบกับได้จัดส่งญัตติพร้อมทั้งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
จะต้องดําเนินการพิจารณา ๓ วาระ ดังนี้
วาระที่ ๑ เป็นการพิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติ
วาระที่ ๒ เป็นการแก้ไขรายละเอียดหรือที่เรียกกันว่าการแปรญัตติ
วาระที่ ๓ เป็นการลงมติจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว ขอเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ ๑ ขอเรียนเชิญ
นายกเทศมนตรี แ ถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเรียน
เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ด้วย
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้ดําเนินการจัดทํ าร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน แนวทางที่กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดชลบุรีแจ้งให้ถือ
ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้มา เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ซึ่งท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
คงได้รับทราบรายละเอียด คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประกอบร่าง
เทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ าย รายละเอี ยดของร่ างเทศบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจ่ าย ประจํ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รวมทั้ง ประมาณราคาก่ อ สร้ า ง
โครงการต่างๆ ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียนพอสมควรบ้างแล้ว เพราะได้
เสนอไปพร้อมกับญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
กระผมในฐานะนายกเทศมนตรี ตํ า บลนาจอมเที ย น ขอชี้ แ จง
รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 คํ า แถลงประกอบงบประมาณรายจ่ า ย ประกอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหาร
ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจํ าปี ต่อ สภาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย นอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ฉะนั้ น ในโอกาสนี้
ผู้บริหารเทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน
ได้ ท ราบถึ ง สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวทางนโยบายการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
/๑. สถานะการคลัง...

-4๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เทศบาลตําบลนาจอมเทียน มีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น 199,390,663.54 บาท
(หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นหกร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบสีส่ ตางค์)
๑.๑.๒ เงินสะสม 127,566,949.89 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบ
เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม 48,308,705.65 บาท
(สี่สิบแปดล้านสามแสนแปดพันเจ็ดร้อยห้าบาทหกสิบห้าสตางค์)
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้
เบิกจ่าย (ไม่มี)
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ไม่มี)
๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง (ไม่มี)
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูล ณ วันที่
29 กรกฎาคม 2559)
๒.๑ รายรับจริงทั้งสิ้น 99,532,545.34 บาท (เก้าสิบเก้าล้าน
ห้าแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์) ประกอบด้วย
- หมวดภาษีอากร 22,878,120.05 บาท (ยี่สิบสองล้าน
แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทห้าสตางค์)
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
2,345,111.10 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทสิบ
สตางค์)
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,677,963.47 บาท (หนึง่
ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ไม่มี)
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,862,409.40 บาท (หนึ่งล้าน
แปดแสนหกหมื่นสองพันสี่รอ้ ยเก้าบาทสี่สิบสตางค์)
- หมวดรายได้จากทุน (ไม่ม)ี
- หมวดภาษีจัดสรร 56,040,346.32 บาท (ห้าสิบหก
ล้านสี่หมื่นสามร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบสองสตางค์)
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,728,595.00 บาท (สิบสี่
ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
8,218,030.00 บาท (แปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน)
๒.๓ รายจ่ายจริง จํานวน 69,446,276.21 บาท (หกสิบเก้า
ล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ประกอบด้วย
- งบกลาง 3,805,527.53 บาท (สามล้านแปดแสนห้า
พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)
- งบบุคลากร 27,985,403.43 บาท (ยีส่ ิบเจ็ดล้านเก้า
แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามบาทสี่สิบสามสตางค์)
- งบดําเนินการ 27,397,680.95 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้าน
สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์)
/- งบลงทุน…
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สี่พันหกร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบสตางค์)
- งบรายจ่ายอื่น (ไม่ม)ี
- งบเงินอุดหนุน 3,833,000.00 บาท (สามล้านแปด
แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
6,700,200.00 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสองร้อยบาทถ้วน)
๒.๕ รายจ่ า ยที่ก ารจ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ ดํา เนิ น การตามอํ า นาจ
หน้าที่ (ไม่มี)
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม (ไม่มี)
๓. รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิน้
137,508,060 บาท (หนึง่ ร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดพันหกสิบบาท
ถ้วน) แยกเป็น
๓.๑ รายได้จดั เก็บ
- หมวดภาษีอากร ประมาณการไว้ 25,184,000.00
บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณ
การไว้ 2,557,600.00 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
- หมวดรายได้ จากทรั พย์ สิ น ประมาณการไว้
2,239,900.00 บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการไว้ 1,933,000
บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
รวมรายได้จัดเก็บ ประมาณการไว้ 31,914,500.00
บาท (สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓.๒ รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หมวดภาษีจดั สรร ประมาณการไว้ 81,783,800.00
บาท (แปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประมาณการไว้ 81,783,800.00 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปด
หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓.๓ รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการไว้
23,809,760.00 บาท (ยีส่ บิ สามล้านแปดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
รวมรายได้ ที่ รั ฐ บาลอุ ด หนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ประมาณการไว้ 23,809,760.00 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนเก้า
พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น จํานวน 137,508,060.00 บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดพันหกสิบบาทถ้วน)
จากคําแถลงงบประมาณที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น เทศบาลตําบล
นาจอมเที ย น จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ยอดรวมทั้งสิ้น 137,508,060.00 บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดพันหกสิบบาทถ้วน) แยกรายละเอียด
ตามแผนงานได้ดังนี้
/๑. ด้านบริหาร…
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๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป จํานวน 35,251,250.00
บาท (สามสิบห้าล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน
6,857,400.00 บาท (หกล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม
๒.๑ แผนงานการศึกษา จํานวน 16,816,630.00 บาท (สิบ
หกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข จํานวน 8,553,390.00 บาท (แปด
ล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน 52,051,170.00
บาท (ห้าสิบสองล้านห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน
2,418,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหนึง่ หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน
2,680,000.00 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ด้านการเศรษฐกิจ
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 78,000.00 บาท
(เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ด้านการดําเนินงานอื่น
๔.๑ แผนงานงบกลาง จํานวน 12,802,220.00 บาท (สิบ
สองล้านแปดแสนสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ทั้งสิ้นจํานวน
137,508,060.00 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดพันหกสิบ
บาทถ้วน)
เพื่อให้การพัฒนางานบริการสาธารณะต่างๆ ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
สนองตอบความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สร้าง
ความผาสุก ความสงบ ความปลอดภัย ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น โดยรวม ตามแนวนโยบายรั ฐ บาล นโยบายคณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายจังหวัดชลบุรี นโยบาย
อําเภอสัตหีบ และนโยบายที่ผู้บริหารเทศบาลแถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน และเพื่อให้การแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียนได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนําไปสู่การเป็น
เมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ประชาชนทุกคนอยู่ดี กินดี มีความสุขร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน บนพื้นฐานของความรักความสามัคคี ส่งผลให้การพัฒนาประเทศภายใต้
บรรยากาศประชาคมอาเซียน และความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาคของโลก เป็นไปอย่างสมดุล สามารถแข่งขันได้ทั้งใน
ระดับอาเซียนและเวทีประชาคมโลกอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามกรอบ
ศั ก ยภาพงบประมาณ อํ า นาจหน้ า ที่ แ ละปั จ จั ย ต่ า งๆที่ เ อื้ อ ให้ ดํ า เนิ น การได้
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึงได้ดําเนินการจัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เสนอต่อสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
/ส่วนท้องถิ่น...

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ ม
เลขานุการสภาเทศบาล

-7ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๓
วรรคสอง
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุม สภาท้ อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม จนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๕๘ “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา
ท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในเวลาที่กําหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” เทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึง
เสนอญั ต ติ ข อความเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนพิจารณาเห็นชอบ
รายละเอียดตามที่ผมได้กล่าวให้ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
ทราบและพิจารณาทั้งหมด ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่
ชบ 53101/1543 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และเอกสารต่างๆ ที่เสนอไป
พร้อมกับหนังสือดังกล่าว ขอบคุณครับ
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ที่ประชุมทราบ และใช้ประกอบการพิจารณา ขอ
เรียนเชิญ...
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
ขอชี้แจงข้อกฎหมาย ในญัตตินี้ท่านนายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน เสนอให้
สภาเทศบาลพิ จ ารณาให้ความเห็ นชอบร่ างเทศบั ญ ญัติ งบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จากสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๓ วรรคสอง “เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้ง
เงินงบประมาณยอดใด เป็นงบประมาณประจําปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
รวบรวมและจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕
สิงหาคม”
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕๘ “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อ
สภาท้ อ งถิ่ น ตามแบบและวิ ธี ก ารภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ”
และขอชี้แจงระเบียบกฎหมายประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้”
วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น”
/ข้อ ๔๗...

-8ข้อ ๔๗ “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษา ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้าม
ไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว”
วรรคสอง “เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้”
ข้อ ๔๙ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ ว ถ้า
จะต้ องส่ งให้ คณะกรรมการแปรญั ตติ พิ จารณาให้ ประธานสภาท้ องถิ่ นส่ งร่ าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”
วรรคสอง “ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนด
ตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็น
ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ”
ข้อ ๕๐ “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง
ระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น เป็นประการใด
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน”
ข้อ ๕๙ “การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทําได้เฉพาะ
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจํานวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ”
วรรคสอง “คํ าแปรญั ต ติใ ห้ เ สนอล่ว งหน้ า เป็น หนั งสื อ ต่อ ประธาน
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ภ ายในระยะเวลาที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น กํ า หนดตามข้ อ ๔๕
วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง”
ข้อ ๖๐ “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคํา
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ”
ข้อ ๖๑ “ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด”
ข้อ ๖๒ “เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ
ญั ต ติ ข อให้ ปิ ด อภิ ป ราย เพื่ อ ให้ ล งมติ ว่ า จะรั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณหรื อ ไม่ หรื อ ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการสภาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาก่ อ นรั บ
หลักการต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม”
/เรียนชี้แจง…

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

-9เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบและใช้ประกอบการพิจารณาค่ะ
ตามที่ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ศึกษา
รายละเอียดทั้งหมดแล้ว ประกอบกับท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงงบประมาณ
รายจ่ายฯ และเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุม
สภาเทศบาลทราบ และใช้ประกอบการพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนา
จอมเทียนเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น
มี ม ติ รั บ หลั ก การร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น ตามที่
นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์
เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้มีมติรับหลักการร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียนแล้ว ประกอบกับในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวัน
จั น ทร์ ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลได้ คั ด เลื อ ก นาย
ปราโมทย์ มี ส มสิ น ธุ์ นายสายชม สามารถ และนางลั ด ดา พึ่ ง กลั่ น เป็ น
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ และผมขอสอบถามที่ ป ระชุ ม สภา
เทศบาลว่ า เห็ น ด้ ว ยกั บ การให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
ประกอบด้วย นายปราโมทย์ มีสมสินธุ์ นายสายชม สามารถ และนางลัดดา พึ่ง
กลั่น ที่สภาเทศบาลได้ร่วมกันคัดเลือกในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอม
เทียน ครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ตรวจสอบรายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน และดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมฯ ท่านใดเห็นด้วย ขอให้ยกมือขึ้น
มี ม ติ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
ประกอบด้วย นายปราโมทย์ มีสมสินธุ์ นายสายชม สามารถ และนางลัดดา
พึ่งกลั่น ที่สภาเทศบาลได้ร่วมกันคัดเลือกในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน ครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ตรวจสอบ
รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เป็นเอกฉันท์
เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้มีมติรับหลักการร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน และมีมติเห็นด้วยกับการให้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม
ทําหน้าที่ต่อไปอีก ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ อ ๔๙ และข้ อ ๕๐ ผมขอส่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ให้คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วย
1. นายปราโมทย์ มีสมสินธุ์
2. นายสายชม สามารถ
3. นางลัดดา พึ่งกลั่น
/นําไปพิจารณา…

นายสุภาพ คอนกําลัง
สมาชิกเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

มติทปี่ ระชุม

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

- 10 นําไปพิจารณาโดยละเอียด แล้วรายงานผลการพิจารณาให้ประธานสภาเทศบาล
ทราบ และขอสอบถามที่ประชุมว่า ควรกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติระยะเวลาเริ่มเมื่อใดถึงเมื่อใด ขอเรียนเชิญ...
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
กระผมนายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม
และข้อ ๕๐ ผมจึงขอเสนอให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของเทศบาลตําบลนา
จอมเทียนต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้
1. วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
2. วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
3. วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
4. วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
5. วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.
เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ขอบคุณครับ
ขอผู้รับรอง จํานวน 2 ท่าน ครับ
1. นายสมโภชน์ งามขํา
2. นายสายชม สามารถ
มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ตามที่มีการเสนอขอให้ยกมือขึ้น
มีมติเห็นชอบให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ประกอบด้วย
1. วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
2. วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
3. วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
4. วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
5. วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ตามที่มกี ารเสนอ เป็นเอกฉันท์
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น ได้ มี ม ติ กํ า หนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติร่วมกันแล้ว
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒๓ ผมจึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ ๒/๒๕๕9 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เพื่อพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ผู้บริหารเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาลมาร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกัน สําหรับผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
/ประจําปี...

- 11 ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่ อ ได้ รั บ รายงานผลการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติแล้ว จะจัดส่งให้สมาชิกทุกท่านก่อนวัน
ประชุมตามระเบียบฯ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่
ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าการประชุมสภา
เทศบาลในวันนี้ได้ดําเนินมาครบถ้วน ตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ในนาม
ของสภาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น ขอขอบคุ ณ ท่ า นนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกท่านที่มา
ประชุ ม ในวั นนี้ อ ย่า งพร้ อ มเพรี ย งกั น และทํา ให้ก ารประชุ ม เป็ น ไปด้ว ยความ
เรียบร้อย ผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
ลงชื่อ

ศุภมิตร เกิดไทสง
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นายศุภมิตร เกิดไทสง)

ลงชื่อ ระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม เลขานุการสภาเทศบาล
(นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม)

