บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองหาร
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
วันศุกร์ท่ี 14 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองหาร
**************
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ

ชื่อ –สกุล

1. นางวันทนา
2. นายณรงค์ศักดิ์
3. นายประยูร
4. นายณเรศ
5. นายโชติอนันต์
6. นายสมศักดิ์
7. น.ส.เชษฐสุดา
8. นายประสงค์
9.นายจันทร์แก้ว
10.นายกฤษณะ
11.นายโชคชัย

มงคล
ดวงรัตน์
กองเงิน
นาแก้ว
อินทุใสตระกูล
ก๋องเงิน
เคหา
ดงราคาญ
ปัญญาเป็ง
ปารมี
อินยา

ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองหาร
รองประธานสภาเทศบาลตาบลหนองหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลหนองหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุพิศ
2. นายเรืองเดช
3. นางพัทธนันท์
4. นายทินน์
5. นายพุฒ
6. นางวารุณี
7. นายสว่าง
8. ดาบตารวจสมยศ
9. นางหล้า
10. นางปริศนา
11. นายทรัพย์
12. นางสาวสุดารัตน์
13. นายเดช
14. นายมานพ
15. นายธวัชพงศ์
16. นายมงคล

เถียรทิม
ชัยหงษ์
อุ่นใจ
สมณะ
อุทาเลิศ
ณ น่าน
ชุ่มใจ
มะโนแสน
ขุนนา
ปักษิณ
สมณะ
พัฒนเรืองกุล
ไชยระวัง
จาปา
หิรัญบดินทร์
รักษ์เลิศวงศ์

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกฯ
ประธาน อสม. หมู่ 7
ประธานกลุ่ม อปพร. ตาบลหนองหาร
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 7
ประธานแม่บ้านหมู่ท่ี 13
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ นหมู่ท่ี 7
ประธานผู้สูงอายุหมู่ 8
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ใหญ่บา้ นหมู่ 8
ผู้ใหญ่บา้ นหมู่ 13
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ปลัดเทศบาลตาบลหนองหาร

ตาแหน่ง

ลายมือ
วันทนา
ณรงค์ศักดิ์
ประยูร
ณเรศ
โชติอนันต์
สมศักดิ์
เชษฐสุดา
ประสงค์
จันทร์แก้ว
กฤษณะ
โชคชัย

มงคล
ดวงรัตน์
กองเงิน
นาแก้ว
อินทุใสตระกูล
ก๋องเงิน
เคหา
ดงราคาญ
ปัญญาเป็ง
ปารมี
อินยา

สุพิศ เถียรทิม
เรืองเดช ชัยหงส์
พัทธนันท์ อุ่นใจ
ทินน์ สมณะ
พุฒ อุทาเลิศ
วารุณี ณ น่าน
สว่าง ชุ่มใจ
สมยศ มะโนแสน
หล้า ขุนนา
ปริศนา ปักษิณ
ทรัพย์ สมณะ
สุดารัตน์ พัฒนเรืองกุล
เดช ไชยระวัง
มานพ จาปา
ธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์
มงคล รักษ์เลิศวงศ์

-2เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เมื่อถึงกาหนดเวลา 09.15 น. เลขานุการได้สารวจจานวนสมาชิกสภาเทศบาล ปรากฏว่ามาครบองค์
ประชุมแล้ว จึงเชิญ นางวันทนา มงคล ประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภา
เทศบาล พร้อมดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งการเข้าร่วมประชุมในวันนี้
เนื่องจากท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เพื่อให้สภาฯ ร่วมพิจารณา จึงขอเชิญท่านสมาชิกมาประชุมในวันนี้ ขอให้ทา่ นได้
ช่วยกันพิจารณา หากสงสัยหรือต้องการแสดงความคิดเห็นก็สามารถทาได้ตามระเบียบปฏิบัติ
การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 จะพิจารณา
3 วาระ ได้แก่
วาระที่ 1 วาระรับหลักการและเหตุผล ซึ่งเราจะประชุมพิจารณากันในวันนี้
วาระที่ 2 วาระการแปรญัตติ
วาระที่ 3 วาระการเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ
จึงแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบอย่างคร่าว ๆ
1.2 แจ้งกาหนดการทาบุญอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์เรียนรู)้ และอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองหาร
เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีตาบลหนองหาร
พร้อมคณะผู้บริหาร จะจัดพิธีทาบุญ
อาคารใหม่ จานวน 2 หลัง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์การเรียนรู้) และอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
1.3 แจ้งกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็
จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ “ปั่นปลูกเพื่อแม่”
ในวันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคม พ .ศ. 2558 จะจัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “ปั่นปลูกเพื่อแม่ ” ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
เป็นต้นไป โดยจะลงทะเบียนที่สานักงานเทศบา ลตาบลหนองหาร สาหรับเส้นทางในการปั่น
จักรยานตามแผนที่ท่แี จกให้ในที่ประชุม จึงขอเชิญชวนทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1.4 ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลหนองหารได้ประกาศ ใช้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558- 2560 )
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ณ วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5

ประธานสภาฯ

นายกฯ

ปลัดมงคล

1.5 ประกาศแผนพัฒนาสามปี ประจาปี พ .ศ. 2559-2561 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลตาบลหนองหาร พ.ศ. 2559-2563
เทศบาลตาบลหนองหารได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2559- 2561 และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลหนองหาร พ .ศ. 2559-2563 และได้ประกาศใช้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองหาร
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญสมาชิกทุกท่ านได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจาปี 255 8 มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมขอเชิญ ค่ะ … (เว้นนิดหน่อย )... ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาดาเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่ (ตามข้อ
76 ของระเบียบ ฯ)
จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม
ขอมติท่ปี ระชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองหาร สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย
โดยการยกมือขึน้ พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ
“รับรอง” ด้วยเสียง 10 เสียง ไม่รับรอง – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)
กระทู้ถาม (ไม่ม)ี
ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง รายการครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องพ่นละอองฝอย) จานวน 1 รายการ
ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์ (เครื่องพ่นละอองฝอย ) จานวน 1 รายการ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตาบลหนองหาร
ชีแ้ จงรายละเอียด เชิญค่ะ
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เพื่อให้ทราบถึง
หลักการ และเหตุผล ในรายละเอียด ขอมอบหมายให้
ปลัดเทศบาลตาบลหนองหาร
เป็นผู้ชแี้ จงรายละเอียด ขอเชิญค่ะ
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สภามีมติ เห็นชอบขอโอนงบประมาณ จัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานสาธารณสุข (เครื่องพ่นละอองฝอย ) จานวนเงิน 63,000 บาท 1 รายการ ซึ่งมี
รายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้
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-

ลักษณะทั่วไป
- เป็นเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็ก สาหรับกาจัดยุงและ
แมลงบินชนิดต่าง ๆ ทางานด้วยเครื่องยนต์เบนซินแบบ 2 จังหวะ ลูกสูบแนวดิ่ง ทาให้ไม่เกิด
การสูญเสียกาลัง
- ระบายความร้อนด้วยอากาศ มีระบบกันการสะเทือนของเครื่องยนต์
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลานกระตุก และระบบจุดระเบิดแบบคอล์ย
อิเล็กทรอนิกส์
- หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ายาอยู่ภายนอก หัวฉีดปรับอัตราการไหลได้ ไม่
น้อยกว่า 3 ระดับ
- ชุดหัวฉีดทาจากสแตนเลส ทนทานต่อสารเคมี โดยมีจานเหวี่ยงกระจายน้ายาที่
ความเร็วรอบ ≥ 20,000 รอบ/นาที
- ขนาดของเม็ดละอองฝอยที่ผลิตได้มีค่า VMD ของเม็ดน้ายา ≥ 30 ไมครอน
- ถังบรรจุน้ายาขนาด ≥ 12 ลิตร ผลิตด้วยวัสดุชั้นเยี่ยม ทนต่อการกัดกร่อ นของน้ายา
เคมี และแสงแดดได้เป็นอย่างดี
- ถังบรรจุน้ามันเชือ้ เพลิงต้องมีขนาด ≥ 1.4 ลิตร และไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนสูง
- ต้องผ่านการรับรอง และทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข
ต้องมีหนังสือคูม่ ือการใช้ รวมทั้งชุดเครื่องมือซ่อมที่จาเป็น
แต่เนื่องจาก คณะกรรมการกาหนดราคากลาง รวมทั้งคุณลักษณะทั่วไป
และลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ (เครื่องพ่นละอองฝอย ) ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงลักษณะทั่วไปของครุภัณฑ์ จึงต้องเสนอต่อที่ประชุมสภา พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
โดยขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ดังนี้
ลักษณะทั่วไป
- เป็นเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็ก สาหรับกาจัดยุงและ
แมลงบินชนิดต่าง ๆ ทางานด้วยเครื่องยนต์เบนซินแบบ 2 จังหวะ ลูกสูบแนวดิ่ง ทาให้ไม่เกิด
การสูญเสียกาลัง
- ระบายความร้อนด้วยอากาศ มีระบบกันการสะเทือนของเครื่องยนต์
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลานกระตุก และระบบจุดระเบิดแบบคอล์ย
อิเล็กทรอนิกส์
- หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ายาอยู่ภายนอก หัวฉีดปรับอัตราการไหลได้ ไม่น้อย
กว่า 3 ระดับ
- ชุดหัวฉีดทาจากพลาสติก ทนทานต่อสารเคมี โดยมีจานเหวี่ยงกระจายน้ายาที่
ความเร็วรอบ ≥ 20,000 รอบ/นาที
- ขนาดของเม็ดละอองฝอยที่ผลิตได้มีค่า VMD ของเม็ดน้ายา ≥ 30 ไมครอน
- ถังบรรจุน้ายาขนาด ≥ 12 ลิตร ผลิตด้วยวัสดุชั้นเยี่ยม ทนต่อการกัดกร่อนของน้ายา
เคมี และแสงแดดได้เป็นอย่างดี

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
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-5- ถังบรรจุน้ามันเชือ้ เพลิงต้องมีขนาด ≥ 1.4 ลิตร และไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนสูง
- ต้องผ่านการรับรอง และทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข
- ต้องมีหนังสือคูม่ ือการใช้ รวมทั้งชุดเครื่องมือซ่อมที่จาเป็น
ขอขอบคุณ ท่านปลัด มงคล ที่ได้ชแี้ จงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
และจะสอบถาม หรือ อภิปราย ขอเชิญค่ะ ...(เว้นนิดหน่อย )....... ถ้าไม่มี ให้เลขา ฯ ดาเนินการ
ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ)
จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม
ดังนั้น ขอมติท่ปี ระชุม ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงรายการ
ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องพ่นละอองฝอย ) จานวน 1 รายการ การลง
มติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้ พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1)ของระเบียบ ฯ )
โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ
“เห็นชอบ” ด้วยเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง
5.2 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อตั้งรายการใหม่ ได้แก่ โครงการ ก่อสร้างป้ายหมู่บ้าน หมู่ที่
7 บ้านหนองหาร งบประมาณจานวน 187,500 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน.-)
ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เพื่อตั้งรายการใหม่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างป้ายหมู่บา้ น หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหาร
งบประมาณจานวน 187,500 บาท ขอเชิญนายกเทศมนตรีตาบลหนองหารชีแ้ จงรายละเอียด
เชิญค่ะ
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เพื่อให้ทราบถึง
หลักการ และเหตุผล ในรายละเอียด ขอมอบหมายให้
ปลัดเทศบาลตาบลหนองหาร
เป็นผู้ชแี้ จงรายละเอียด ขอเชิญค่ะ
ตามที่เทศบาลตาบลหนองหาร ได้ตั้งงบประมาณ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 โครงการก่อสร้างซุม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
ราชชนนี เพื่อมาดาเนินการก่อสร้างฯ
บริเวณแยกปากทางเข้าค่าย กก
.ตชด .ที่ 33
จานวน 300,000 บาท นั้น และได้ประกาศสอบราคาจานวน 2 ครั้งแล้ว แต่ก็ไม่มีผู้รับเหมา
มาซื้อซอง
ประกอบกับ ได้ มีหนังสือจากอาเภอสันทราย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดาเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยให้เทศบาลตาบลหนองหารจะต้องเสนอแผนงาน โครงการ
และงบประมาณค่าใช้จา่ ยต่อคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนที่จะนาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และในกรณีท่จี ะต้องนาควา มกราบ
บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติ จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนให้
ถูกต้อง โดยผ่านสานักราชเลขาธิการด้วย ทาให้ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ตามแบบ
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-6จึงเสนอขอ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 เพื่อ
ตั้งรายการใหม่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างป้ายหมู่บา้ น หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหาร งบประมาณ
จานวน 187 ,500 บาท แทนการ ก่อสร้าง ซุม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม ราชชนนี
(รายละเอียดรูปแบบป้ายหมู่บา้ นตามเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุม ) โดยจะโอนงบประมาณใน
ส่วนของโครงการก่อสร้างซุม้ เฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อมาตั้งรายการใหม่ ซึ่งตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ดี ิน และสิ่งก่ อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
ขอขอบคุณ ท่านปลัดมงคล ที่ได้ชแี้ จงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย และจะ
อภิปราย ขอเชิญค่ะ...
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงโครงการจากซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราช
ชนนี เป็นโครงการก่อสร้างป้ายหมู่บา้ น ยังเป็นวัตถุประสงค์อันเดียวกันหรือไม่ และในส่วนของ
งบประมาณที่เหลือจากเดิมจานวน 112,500 บาท ก็ยังคงอยู่ซึ่งถ้ามีโครงการเร่งด่วนก็
สามารถนางบประมาณในส่วนมาใช้ได้
วัตถุประสงค์ของโครงการนีค้ อื การสร้างป้ายหมู่บา้ น แต่จะมีในส่วนของ กก .ตชด.ที่
33 จะขอใช้พ้นื ที่ปา้ ยบางส่วน โดยจะมีการทาเรื่องเข้ามาขอใช้เพิ่มเติมภายหลัง
สอบถามเรื่องรูปแบบลักษณะของป้ายว่าเป็นป้ายธรรมดา หรือเป็นรูปแบบ ลักษณะซุม้
เหมือนเดิม เพราะมีข้อสังเกตว่าถ้ายังทาซุ้มแบบเดิมคืองบประมาณ 300,000 บาท ยังไม่มี
ผู้รับเหมามาซื้อ แต่ตอนนีง้ บประมาณลดลงมาเหลือ 187,500 บาท จะมีผู้ซ้อื หรือไม่
ปัญหาที่ไม่มีผู้รับเหมามาซื้อในครั้งแรก เนื่องจาก ตามแบบที่กองช่างได้ออกแบบ ใน
เบื้องต้นมี โครงเหล็กในส่วนของตราสัญลักษณ์สมเด็จย่า ซึ่งเป็นส่วนที่ยาก และมีราคาสูง
แต่ป้ายหมู่บา้ นที่จะทาในครั้งนี้เป็นโครงเหล็กธรรมดาที่มีแค่ชื่อหมู่บ้านซึ่งง่ายกว่าแบบเดิม
มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย และจะอภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ ...ถ้าไม่มี ให้
เลขาฯ ดาเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่ (ตามข้อ 76
ของระเบียบ ฯ)
จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม
ดังนั้น ขอมติท่ปี ระชุม ฯ พิจารณาขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างซุม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนี จานวน 1 รายการ การลงมติออกเสียง
ลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้ พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ ฯ ) โปรดลงมติ
ขอเชิญค่ะ
“เห็นชอบ” ด้วยเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง
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5.3 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อตั้งรายการใหม่ ได้แก่ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด้วยการติดตั้งผนังกั้นห้อง (ตามแบบที่เทศบาลตาบลหนองหารกาหนด) งบประมาณ
จานวน 95,000 บาท (-เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)
ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เพื่อตั้งรายการใหม่ ได้แก่ โครงการ ปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยการ
ติดตั้งผนังกัน้ ห้อง งบประมาณ จานวน 95,000 บาท ขอเชิญนายกเทศมนตรีตาบลหนองหาร
ชีแ้ จงรายละเอียด เชิญค่ะ
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เพื่อให้ทราบถึง
หลักการ และเหตุผล ในรายละเอียด ขอมอบหมายให้
ปลัดเทศบาลตาบลหนองหาร
เป็นผู้ชแี้ จงรายละเอียด ขอเชิญค่ะ
ตามที่เทศบา ลตาบลหนองหารได้รับงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 1,800 ,000 บาท เพื่อมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองหารตามแบบที่ สถ.ศพด.ที่ 2 กาหนด คือ ตามแบบแปลนเป็นอาคารโล่ง 1 อาคาร
และอาคารโรงอาหารอีก 1 อาคาร อาคารโล่งไม่ได้กั้นห้องเป็นชั้นเรียน ถ้าไม่ มีการกัน้ ห้องจะ
ทาให้เกิดเสียงรบกวนซึ่งกันและกันในเวลาเรียนหรือพักผ่อน และไม่ เป็น ระเบียบเรียบร้อย
จึงต้องมีการกัน้ ห้องให้เป็นสัดส่วน ซึ่งโครงการกั้ นห้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการ
เพิ่มเติมแผน ตามประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558- 2560 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ .ศ. 2558 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยการติดตั้ง
ผนังกัน้ ห้อง (ตามแบบที่เทศบาลตาบลหนองหารกาหนด) รายเอียดตามเอกสารแนบท้าย
จึงขอเสนอให้ในที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อตั้งรายการใหม่ ได้แก่ โครงการ ปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ด้วยการติดตั้งผนังกัน้ ห้อง งบประมาณ จานวน 95,000 บาท โดยจะโอนงบป ระมาณ
ในส่วนของโครงการก่อสร้างซุม้ เฉลิมพนระเกียรติฯ มาตั้งรายการใหม่
ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้ อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ดี ิน และสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
ขอขอบคุณ ท่านปลัด มงคล ที่ได้ชแี้ จงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
และจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ
วัสดุที่ใช้กนั้ ห้องจานวน 3 ห้อง กัน้ ถึงเพดาน อยากจะสอบถามว่าแต่ละห้องจะมีปัญหา
เรื่องการระบายอากาศหรือไม่
ทุกห้องที่กั้นจะมีหน้าต่างอยู่ และมีการติดตั้งพัดลมทุกห้องเพื่ อระบายอากาศ คาดว่า
จะไม่มีปัญหา

นายธวัชพงศ์
สท.โชติอนันต์
นายธวัชพงศ์
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-8ขอชีแ้ จงเพิ่มเติม ขอให้สมาชิกสภาดูรายละเอียดของแบบแปลนจะสังเกตว่ามีหน้าต่าง
ทะลุถงึ กันทุกด้านจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอากาศไม่ถ่ายเท
กรณีการกั้นห้องเพิ่มเติมจานวน 3 ห้อง อยากจะสอบถามว่าผิดตามแบบที่ สถ.ศพด.2
กาหนดหรือไม่อย่างไร
จากการปรึกษาหารือกับนักวิชาการศึกษา แจ้งว่าไม่มีปัญหา เพราะการกัน้ ห้องเป็น
การอานวยความสะดวกให้กับครูท่ที าการเรียนการสอนให้กับเด็ก
มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย และจะอภิปราย เพิ่มเติม ขอเชิญค่ะ ...(เว้นนิดหน่อย ).......
ถ้าไม่มี ให้เลขา ฯ ดาเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่
(ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ)
จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม
ดังนั้น ข อมติท่ปี ระชุม ฯ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อตั้งรายการใหม่ ได้แก่ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด้วยการติดตั้งผนังกั้นห้อง งบประมาณ จานวน 95,000 บาท การลงมติออก
เสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้ พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1)ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ
ขอเชิญค่ะ
“อนุมัติ” ด้วยเสียง 11 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง

พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที

ประธานสภาฯ

นายกฯ

5.4 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการ
บารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตาบลหนองหาร
จานวน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
ตามญัตติท่ผี ู้บริหารเทศบาลตาบลหนองหารได้เสนอมา เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 แผนงานก ารเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
โครงการบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน แล ะสิ่งก่อสร้าง ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตาบล
หนองหาร จานวน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน- ) จึงขอเรียนเชิญ นายกเทศมนตรี
ตาบลหนองหารได้อภิปรายชีแ้ จง ในรายละเอียดขอเชิญค่ะ
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เพื่อให้ทราบถึง
หลักการ และเหตุผล ในรายละเอียด ขอมอบหมายให้
ปลัดเทศบาลตาบลหนองหาร
เป็นผู้ชแี้ จงรายละเอียด ขอเชิญค่ะ

ปลัดมงคล

ประธานสภาฯ
สท.โชติอนันต์

ปลัดมงคล

นายกฯ

สท.ณเรศ

รองเรืองเดช

-9ญัตติท่เี สนอให้สภาพิจารณาขอ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม ) ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 2558 รายการโครงการบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ใน
เขตรับผิดชอบเทศบาลตาบลหนองหาร งบประมาณที่จะขออนุมัติโอนเพิ่ม จานวน 200,000
บาท (-สองแสนบาทถ้วน- ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างของเทศบาล (รายจ่ายเพื่อให้สามา รถใช้งานได้ตามปกติท่มี ีวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท) เช่น ค่าบารุงรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง ) ระบบประปา ถนน
และบรรดาสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลหนองหาร ซึ่งจาการ
ตรวจสอบสถานะการคลัง ปรากฏว่ามีงบประมาณคงเหลือ 31,312 บาท ฝ่ายบริหารเกรงว่า
งบประมาณเท่านีค้ งไม่เพียงพอ
เนื่องจากช่วงนีเ้ ข้าสู่ฤดูฝน ทาให้ถนนในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ เกิดการชารุด เสียหาย
มีน้าท่วมขัง จึงต้องมีการซ่อมแซมก็ต้องใช้งบประมาณตัวนี้ ประกอบกับ
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ดี ิน และสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอานา จอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
ขอขอบคุณ ท่านปลัด มงคล ที่ได้ชแี้ จงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
และจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ
สอบถามเรื่องจานวนเงิน 200,000 บาทที่จะขอโอน ฝ่ายบริหารมีโครงการที่จะ
รองรับในการใช้จา่ ยงบประมาณในส่วนนีไ้ ว้แล้วหรือยัง เนื่องจากเห็นมีการโอนงบประมาณเพิ่ม
ในส่วนนีห้ ลายครั้ง
งบประมาณของโครงการนีฯ้ ส่วนใหญ่ไว้สาหรับการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน และทาเรื่องแจ้งมายังเทศบาลฯ ให้ออ กไปดาเนินการแก้ไขให้ จึงมีไว้สาหรับ
เรื่องเร่งด่วน
สาเหตุที่มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมรายการ โครงการบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้า ง ยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่ท่ี 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ซึ่งใช้
งบประมาณเป็นจานวนมาก ที่ตั้งไว้เดิมจึงไม่เพียงพอสาหรับการแก้ไขปัญหา
จะสังเกตได้วา่ เทศบาลตาบลหนองหารหมดไปกับงบประมาณในการซ่อมแซมเป็น
จานวนมาก เช่น ระบบประปาหมู่ท่ี 13 ที่มีการซ่อมแซมบ่อยซึ่งอาจผิดปกติ โดยจะต้องเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการประปาหมู่บา้ น อยากจะขอฝากฝ่ายบริหารช่
วยดูเรื่องการใช้
งบประมาณด้วย
การขอโอนงบประมาณในครั้งนีไ้ ม่ได้ช่วยเหลือดูแลเฉพาะระบบประปาอย่างเดียวแต่
ครอบคลุมไปยังระบบไฟฟ้า และถนน ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้ามีราคาสูง
และมีปัญหาชารุดบ่อย
สาหรับระบบประปาหมู่ที่ 13 ที่เกิดปัญหาเสียบ่อยเนื่องจากเป็นเหตุสุ ดวิสัย คือ เกิดกิ่งไม้ไป
เกี่ยวกับสวิตซ์ไฟทาให้เกิดไฟตก ทาให้ระบบประปาเสีย และฝ่ายบริหาร จะทางาน รวมทั้ง
ควบคุมเงินตามที่สภาอนุมัติให้ดีที่สุด

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกฯ

-10มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย และจะอภิปราย เพิ่มเติม ขอเชิญค่ะ ...(เว้นนิดหน่อย ).......
ถ้าไม่มี ให้เลขา ฯ ดาเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่
(ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ)
จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม
ดังนั้น ขอมติท่ปี ระชุม ฯ พิจารณา อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการ
บารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตาบลหนองหาร
จานวน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน- ) การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดย เปิดเผย
โดยการยกมือขึน้ พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1)ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ
“อนุมัติ” ด้วยเสียง 10 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง
5.4 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559
5.4.1 วาระที่ 1 รับหลักการและเหตุผล (ข้อ 47)
วาระที่ 1 รับหลักการและเหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 47 ในการ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 1 ให้ท่ปี ระชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ และเหตุผล
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติวา่ จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว ก็สามารถลงมติได้
ขอเชิญนายกเทศมนตรีตาบลหนองหาร ชีแ้ จงรายละเอียดหลักการ และเหตุผล เชิญค่ะ
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหารทุกท่าน
หลักการ
บัดนีถ้ งึ เวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลหนองหาร จะได้เสนอร่าง
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลหนองหารอีกครัง้ หนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองหารจึงขอแถลงให้ทา่ นประธานสภาฯ และสมาชิก
เทศบาล ฯ ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการ แนวทางการพัฒนา และการ
ดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์คลัง
การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2557 เทศบาลตาบลหนองหาร มีรายรับจริงทั้งสิน้ 21,183,172.44 และรายจ่าย
จริงทั้งสิน้ จานวน 19,769 ,288 .63 บาท ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จานวน
3,877,360 บาท

-11และในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 เทศบาลตาบลหนองหารได้ประมาณการ
รายรับไว้ จานวนทั้งสิน้ 24,328,200 บาท โดยในส่วนของรายได้ท่เี ทศบาลตาบลหนองหาร
จัดเก็บเอง จะได้ทาการปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณ
รายจ่ายได้กาหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จานวนทั้ งสิน้ 24,328,200 บาท โดยคาดว่าจะ
สามารถไปจัดทาบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การจัดทางบประมาณของเทศบาลตาบลหนองหาร เป็นการจัดทา
งบประมาณ แบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ ) นอกจากนั้น ขณะนี้ (ณ วันที่ 30 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558) เทศบาลตาบลหนองหารมีเงินสะสมคงเหลือ 9,604,724.25 เงินทุนสารองเงิน
สะสม 8,881,901.28 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปี พ.ศ. 2559
แม้ว่ารายรับของเทศบาลตาบลหนองหารมีจานวนจากัด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการ เพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ ตามกฎหมายก็
ตาม แต่ เทศบาลตาบลหนองหารก็คาดว่าจะสามารถดาเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณ
รายรับ และรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ ดังนี้
2.1 รายรับ
1) หมวดภาษีอากร
จานวน 1,630,000 บาท
2) หมวดค่าธรรมเนียมฯ
จานวน 1,892,200 บาท
3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 230,000 บาท
4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน 152,000 บาท
5) หมวดรายได้ทุนอื่น
จานวน 30,000 บาท
6) หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 16,394,000 บาท
7) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 4,000,000 บาท
รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น
24,328,200 บาท
2.2 รายจ่าย
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
จานวน 10,983,190 บาท
2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
จานวน 1,314,060 บาท
3) แผนงานการศึกษา
จานวน 2,299,600 บาท
4) แผนงานสาธารณสุข
จานวน 512,800 บาท
5) แผนงานเคหะและชุมชน
จานวน 6,072,180 บาท
6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
จานวน 1,353,680 บาท
7) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จานวน 550,000 บาท
8) แผนงานการเกษตร
จานวน 180,000 บาท
9) แผนงานงบกลาง
จานวน 1,062,690 บาท
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
24,328,200 บาท

-12เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินการให้บริการ ดูแลทุกข์สุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน และการบริหารงานเทศบาลตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตาบล
หนองหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2559
เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย และจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 2559 ขอเชิญค่ะ ...(เว้นนิดหน่อย )....... ถ้าไม่มี ให้เลขา ฯ ดาเนินการ
ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ)
จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม
ดังนั้น ขอมติที่ประชุม ฯ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2559 วาระที่ 1 รับหลักการและเหตุผล
(ข้อ 47 ) การลงมติ
ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้ พ้นศีรษะ
(ข้อ 74 (1)ของระเบียบ ฯ )
โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ
“เห็นชอบ” ด้วยเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง
5.4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อ 103 (1) ข้อ 105 (3))
เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
สภาเทศบาลตาบลหนองหารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ
ตามคาสั่งสภาเทศบาลตาบลหนองหารที่ 3/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติของเทศบาล สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายโชติอนัตน์ อินทุใสตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 1
2. นายประยูร กองเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 1
3. นายโชคชัย อินยา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 1
4. นายณรงค์ศักดิ์ ดวงรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 2
5. นายประสงค์ ดงราคาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 2
ทั้งนีใ้ ห้คณะกรรมการชุดนีท้ าหน้าที่ พิจารณาคาแปรญัตติท่มี ีผู้เสนอคาแปรญัตติฯ
แล้วรายงานการพิจารณาให้ประธานสภาฯ โดยจะทาหน้ าที่ไปจนกว่าจะครบวาระการดารง
ตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
สท.ณเรศ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-13มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติของเทศบาลหรือไม่ ....(เว้นนิดหน่อย )...... ถ้าไม่มี มติในที่ประชุ ม ฯ เห็นชอบให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาลชุดนี้ ปฏิบัติหน้าที่ต่อ
“เห็นชอบ” ด้วยเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง
5.4.3 การกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ (ข้อ 45)
การกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)
ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในการพิจารณาวาระที่ 2 ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ดังนั้น จะเริ่มกาหนดระยะเวลาในการเสนอคาแปรญัตติ โดยเริ่มรับคาแปรญัตติ
วันที่ 15 สิงหาคม 255 8 ตั้งแต่เวลา 09 .00 น. จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558
เวลา 12.00 น. เป็นเงื่อนไขระยะเวลาที่กฎหมายได้กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ
ขอเสนอระยะเวลาในการเสนอคาแปรญัตติ โดยเริ่มรับคาแปรญัตติตั้งแต่วันที่
15 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา
08.00 – 16.00 น. และวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
เป็นเงื่อนไขระยะเวลาที่กฎหมายได้กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่.....(เว้นนิดหน่อย)......ถ้าไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม
ขอมติท่ปี ระชุมพิจารณาเห็นชอบ
กาหนดระยะเวลาเสนอร่างคาแปรญัตติ ในวันที่
15 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.
การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้ พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ
ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ
“เห็นชอบ” ด้วยเสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบ 3 เสียง งดออกเสียง – เสียง
ขอมติท่ปี ระชุมพิจารณาเห็นชอบกาหนดระยะเวลาเสนอร่างคาแปรญัตติตั้งแต่วันที่
15 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา
08.00 – 16.00 น. และวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.การลง
มติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้ พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ ฯ )
โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ
“เห็นชอบ” ด้วยเสียง 3 เสียง ไม่เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง – เสียง

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา

-14ดังนั้น มติ ในที่ประชุม ฯ เห็นชอบกาหนดระยะเวลาเสนอร่างคาแปรญัตติ ในวันที่
15 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.
เป็นเงื่อนไขระยะเวลาที่กฎหมายได้กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
ขอแจ้ง นัดคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 2559 เพื่อประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครัง้ แรกในวันที่ 15 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองหาร
เรื่อง อื่น ๆ (ไม่มี)
ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้
และขออานวยพรให้ทุกท่านได้ประสบพบสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการ และในการนี้ให้ทุกท่าน
เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2558 ปิดการประชุม ค่ะ
15.20 น
(ลงชื่อ)

โชคชัย อินยา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายโชคชัย อินยา)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลหนองหาร

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
ขอรับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ)

ประยูร กองเงิน
(นายประยูร กองเงิน)

(ลงชื่อ)

เชษฐสุดา เคหา
(นางสาวเชษฐสุดา เคหา)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ณเรศ นาแก้ว
(นายณเรศ นาแก้ว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

สมศักดิ์ ก๋องเงิน
(นายสมศักดิ์ ก๋องเงิน)

(ลงชื่อ)

โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล กรรมการ
(นายโชติอนันท์ อินทุใสตระกูล

กรรมการ

