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(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
**********************************
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3. นายกรีฑา
4. นายสําราญ
5. นางสาวภัทราวดี
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8. นายถาวร
9. นายโกยุทธ
10. นายบรรจง
11. นางปัณฑิตา
12. นายอรุณ
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โชติสุภาพ
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นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ
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นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

/เริ่มประชุม...

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ ม
เลขานุการสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

-2เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 เรียนเชิญครับ...
ประกาศสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 ตามที่สภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์
2559 กําหนดให้วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 มีกําหนด 30 วัน และสภาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน ได้ประกาศการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวแล้ว 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 4 ประจํ า ปี พ.ศ. 2559 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน
ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภาเทศบาลจะแจ้งต่อที่ประชุมสภา
เทศบาล
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559
ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม
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 6 ไปพร้อมๆ กัน ขอเรียน
เชิญ... (ตรวจสอบทีละหน้า)
มี ท่ า นใดจะแก้ ไ ขหรื อ ไม่ ขอเรี ย นเชิ ญ ... ถ้ า ไม่ มี ผ มขอมติ ที่ ป ระชุ ม
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 22
สิงหาคม 2559 ขอให้ยกมือขึ้น
/มติทปี่ ระชุม...

มติที่ประชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรี

-3มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 22
สิงหาคม 2559 เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุ กท่าน
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 6,640,000 บาท (หกล้านหก
แสนสี่ ห มื่ น บาทถ้ ว น) จากสภาเทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ เพื่อนําไปใช้จ่าย
ดําเนินงาน ตามอํานาจหน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของเทศบาล และ
นโยบายระดับต่างๆ โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า ตามความจําเป็น
เร่งด่วน ประกอบกับงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
บางรายการที่ตั้งไว้แล้ว ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการ และบาง
รายการที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การไปแล้ ว มี เ งิ น เหลื อ จ่ า ย ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ นํ า ไปสู่ ก าร
ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา และเป็นไปตามแนว
ทางการดําเนินนโยบายที่ผู้บริหารเทศบาลแถลงไว้ต่อสภาเทศบาล อันจะส่งผล
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีความ
ประสงค์ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.
2559 ตามรายการดังต่อไปนี้
ขออนุมัติโอนลด เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 6,640,000 บาท (หก
ล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
1. หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล (โอนลด) เป็นเงิน 2,500,000
บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ค่าตอบแทน
ผู้ ป ฏิ บั ติ ร าชการอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั้ ง ไว้
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) คงเหลือ 492,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โอนลด 492,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ค่าตอบแทนประเภท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้
3,211,770 บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
คงเหลือ 3,211,770 บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน) โอนลด 1,211,770 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
/1.3 แผนงาน…

-41.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ ตั้งไว้ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) คงเหลือ 158,415.48
บาท (หนึ่ ง แสนห้ า หมื่ น แปดพั น สี่ ร้ อ ยสิ บ ห้ า บาทสี่ สิ บ แปดสตางค์ ) โอนลด
157,055 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าสิบห้าบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ – ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 659,800 บาท (หกแสนห้าหมื่น
เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ 638,775 บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โอนลด 638,775 บาท (หกแสนสามหมื่นแปด
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. หน่วยงานกองช่าง (โอนลด) เป็นเงิน 4,140,0๐๐ บาท (สี่
ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้ างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่ อจ่ายเป็นค่า
โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 8, 9 (ระยะที่ 2) ติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ดวงโคม 250 วัตต์ หลอดโซเดี่ยม (HPS) จํานวน 111
ต้น มิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุดและติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ พร้อม
มิเตอร์ไฟฟ้ า จํ านวน 4 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาจอมเที ยน ตั้ง ไว้
4,990,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ 4,990,000
บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โอนลด 4,140,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสน
สี่หมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ขออนุ มั ติ โ อนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ เป็ น เงิ น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
6,640,000 บาท (หกล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
1. หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เป็นเงิน
2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิง เป็นเงิน 2,500,000
บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ ารถยนต์ บรรทุ ก (ดี เซล) ขนาด 6 ตั น 6 ล้ อ
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2559 ตั้ง
จ่า ยจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน) (อยู่ ใ น
แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการ
บริหารจัดการ หน้าที่ 94 ลําดับที่ 9)
2. หน่ ว ยงานกองช่ า ง (โอนตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ) เป็ น เงิ น
4,140,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
/- โครงการ…

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ ม
เลขานุการสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ สายสภา
นายกเทศมนตรี

-5- โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4,
8, 9 เป็นเงิน 4,140,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าดําเนินโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 8, 9 ติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่ างชนิดกิ่งเดี่ยว ดวงโคม 250 วัตต์ หลอดโซเดียม (HPS) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุดและติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า จํานวน
4 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน) (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้าที่ 39 ลําดับที่ 2) รายละเอียดที่ผมได้
เรี ยนชี้แจงให้ที่ประชุ มสภาเทศบาลทราบและใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ทั้งหมด ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ 53101/1834 ลง
วันที่ 13 กันยายน 2559 ขอบคุณครับ
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยฯ ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ และใช้
ประกอบการพิจารณา ขอเรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ
ตามที่ น ายกเทศมนตรี ตํ า บลนาจอมเที ย น ได้ ชี้ แ จงเหตุ ผ ล ความ
จําเป็นและรายละเอียดในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และเลขานุ ก ารสภาเทศบาลได้ ชี้ แ จงระเบี ย บ
กฎหมายให้ที่ประชุมทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติไปแล้วนั้น มี
สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรื อไม่ ขอเรียนเชิญ … ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุ ม
สมาชิกท่านใด อนุมัติให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอม
เทียนเสนอขอให้ยกมือขึ้น
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย นโอนเงิ น งบประมาณ
รายจ่า ย ประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2559 ตามญัต ติที่น ายกเทศมนตรี
ตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผัน ขอเรียนเชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุ กท่า น
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น จํ า นวน
20,140,000 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จากสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕5๘ ข้อ ๕๙
/ด้วยเทศบาล…

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

-6ด้วยเทศบาลตําบลนาจอมเทียน มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ไ ม่ ส ามารถก่ อ หนี้ ผู ก ผั น ได้ ก่ อ นสิ้ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
จํานวน 4 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จํานวน 20,140,000 บาท (ยี่สิบ
ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย
1. หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ
จํานวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
1.1 โครงการจัดหารถบรรทุกน้ําดับเพลิง เป็นเงิน 2,500,000
บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
2. หน่ว ยงานกองช่ า ง จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ จํ านวน
6,640,000 บาท (หกล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
2.1 โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 8, 9
เป็นเงิน 4,140,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
2.2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เป็นเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้า
แสนบาทถ้วน)
3. หน่ ว ยงานกองการศึ ก ษา จํ า นวน 1 โครงการ งบประมาณ
จํานวน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
3.1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน (2 ชั้น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน แห่งที่ 2 หมู่ที่ 9 เป็นเงิน 11,000,000 บาท (สิบ
เอ็ดล้านบาทถ้วน)
และขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบกับเทศบาลตําบลนาจอมเทียน
มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาทั้ง 4
โครงการให้ เกิด การขับเคลื่อนประโยชน์ส าธารณะไปสู่ป ระชาชนในท้ องถิ่ น
โดยรวม จึงเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดิ น และสิ่ง ก่ อ สร้ าง ที่ ยั ง ไม่ไ ด้ ก่ อ หนี้ผู ก พั น ตามโครงการและงบประมาณ
จํานวนดังกล่าวมา เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนพิจารณาอนุมัติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕5๘ ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผู กพัน แต่ มีความจําเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงได้เสนอญัตตินี้มาเพื่อให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนพิจารณา
อนุมัติรายละเอียดที่ ผมได้เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ และใช้
ประกอบการพิจารณาทั้งหมด ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่
ชบ 53101/1835 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 ขอบคุณครับ
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการ
พิจารณาอนุมัติ ขอเรียนเชิญครับ
/นางสาวระพีพรรณ...

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม
เลขานุการสภาเทศบาล

นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล

-7เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนี้ ผูกพัน แต่มี ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิ นนั้นต่อไปอี ก ให้องค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รายงานขออนุ มั ติ กั น เงิ น ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ได้ อี ก ไม่ เ กิ น
ระยะเวลาหนึ่งปี”
เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น
และรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจง
ระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุมทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติไปแล้ว
นั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียน กันเงินงบประมาณรายจ่าย
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ตามญั ต ติ ที่
นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอขอให้ยกมือขึ้น
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลตํ า บลนาจอมเที ย น กั น เงิ น งบประมาณ
รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตาม
ญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 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 11.20 น.
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