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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย
********************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ชื่อ - สกุล
นายกิตติศักดิ์
กลับเป็นสุข
นายวิทยา
เจริญสุข
นายชลอ
คงสมปราชญ์
นางสาวเกียว
แซ่ฉั่ว
นายเฉลิมพล
ชูกลิ่น
นางสาวจินตนา
ทองแกมใบ
นายสุรเชษฐ์
ขมวิลัย
นายบุญเลิศ
จิตรภักดี
นายกิตติพงษ์
ดาริกิจเจริญ
นางสาวพัชราวดี
เนตรสุวรรณ

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
"
"
"
"
"
"
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑. นางสาวนาตยา
ประเสริฐอุทัยศรี

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อ - สกุล
นายอรรถพร
บุญจิตรากุล
นายทรงยศ
เฮงสุวนิช
นายสามารถ
โตแย้ม
นายปรีชา
เหมาภากร
นายวัชระ
อยู่วัฒนา
นายเอกชัย
การวัฒนี
นางเสาวนีย์
กระจกเหลี่ยม
นางชุติมา
อุดมธัญลักษณ์
นางสาวนัทธมน
พรรณมาลัย
นายอิสราฎร
หิรัญพลกุล
นางสาวนันธ์นารินทร์ ดิลกเมธานนท์
นายเชิงชาย
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวสิริญญา
ขันธสอน
นางสาววัชราภรณ์ ศรจิตติ
นางสาวมุกดา
คงพืช
นายวัชรพงษ์
พรมมิ

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
รก. ผู้อานวยการกองช่าง
รก. ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - เรี ย นประธานสภาเทศบาล คณะผู้ บ ริ ห ารและท่ า นสมาชิ ก สภา
เลขานุการสภาเทศบาล
เทศบาลตาบลอุทัยทุกท่าน บัดนี้ถึงกาหนดเวลาการประชุมสภา
เทศบาลตาบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓
มีส มาชิก สภาเทศบาลมาประชุม ครบองค์ป ระชุม แล้วขอเรียนเชิญ ท่ าน
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
การประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย เป็นลาดับต่อไป
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- สวัสดีครับท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
- เมื่อทีป่ ระชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ตาบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. รับโอนพนักงานเทศบาล มาดารงตาแหน่งหัวหน้าสานัก ปลัด
(นักบริหารทั่วไป) ระดับต้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ด้วยเทศบาลตาบลอุทัยได้รับโอนพนักงานเทศบาล ราย
นางสาวนัทธมน พรรณมาลัย มาดารงตาแหน่งหัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาล (นักบริหารทั่วไป) ระดับต้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สังกัดสานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลอุทัย

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมรับทราบ
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๒. รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ขั้นต่าการจัดบริการ สาธารณะของเทศบาลตาบลอุทัย พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลอุทัย ได้รับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0107/ว 2846 เรื่อง
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้น
ต่าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 เมษายน
2563 ขอความร่วมมือในการดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมิน
ตนเอง และดาเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินผลลงในโปรแกรม
ระบบประมวลผลเกณฑ์ ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายขั้ น ต่ าการจั ด บริ ก าร
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขั้นตอนและวิธีการประเมิน
ตนเองฯ ให้น าข้อมู ล ที่ ได้รับ จากการประเมิ นตนเองฯ รายงานต่อสภา
เทศบาลตาบลอุทัย เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลอุทัย
หลั ง จากจัด ส่ง ผลการประเมิ น ตนเองให้ ส านัก งานคณะกรรมการการ
กระจายอานาจฯ แล้ว

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเลิศ จิตรภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

บัด นี้ งานวิเ คราะห์ น โยบายและแผนงาน กองวิช าการและ
แผนงาน ได้ ด าเนิ น การส่ ง ผลการประเมิ น ตนเองฯ ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการกระจายอานาจฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบ
รวบรวมข้อ มู ล ในการประเมิ นตนเองฯ ให้ กั บ งานกิ จ การสภาเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล นาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตาบล
อุทั ย ในเดือน สิงหาคม 2563 เพื่อรายงานผลการประเมิ นตนเองฯ
ให้สภาเทศบาลตาบลอุทัยทราบตามหนังสือของสานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอานาจฯ ข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการ
- ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น ได้มีการบันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้อง
หรือไม่กรุณาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย
- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน
ผม นายบุญเลิศ จิตรภักดี ประธานกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลขอเรียนว่าคณะกรรมการได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง
ครบถ้วน ครับ
- มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยคาในรายงานการประชุมบ้างครับ
- เมื่อไม่มสี มาชิกอภิปรายขอแก้ไข ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย
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- ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในทีป่ ระชุมครบองค์ประชุม
- ผมขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หรือไม่ สมาชิกท่านใดรับรอง กรุณายกมือขึ้น
นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผรู้ ับรอง
เลขานุการสภาเทศบาล
มีผู้ไม่รับรอง
งดออกเสียง

๑๐
-

เสียง
เสียง
เสียง

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ปรากฏว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
- ประธานสภาเทศบาล จะได้ลงชื่อในรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลอุทัยไว้เป็นหลักฐานต่อไป

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพือ่ พิจารณา
- เรื่องที่ ๑ ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในวาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ)

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีกรุณาแถลงญัตติขอความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญครับ

นายอรรถพร บุญจิตรากุล
นายกเทศมนตรี

- กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ด้วยบัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร
เทศบาลตาบลอุทัย ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การประปา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาเทศบาล
ตาบลอุทัย มีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการประปา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาเทศบาลตาบลอุทัย
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เหตุผล
เพื่อให้ก ารดาเนินงานของเทศบาลตาบลอุทั ยเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อย บัดนี้ ถึงเวลาเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย สมั ย
สามั ญ สมั ย ที่ ๓ ครั้ง ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ ขอเสนอร่ างเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศ
บัญ ญั ติง บประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลอุทัยได้ป ระมาณการรายรับไว้จานวนเงิน ๕๕,๕๙๓,๓๙๑
บาท และตั้งงบประมาณการรายจ่ายไว้จานวนเงิน ๕๕,๕๙๓,๓๙๑ บาท
และร่ างเทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่ ายเฉพาะการประปา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ ป ระมาณการรายรั บ ไว้ จ านวนเงิ น
๓,๑๘๕,๐๐๐ บาท และตั้ ง งบประมาณการรายจ่ า ยไว้ จ านวนเงิ น
๓,๑๘๕,๐๐๐ บาท ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ขอเสนอให้ท่ านสมาชิ กสภา
เทศบาลได้ พิ จ ารณาร่า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณทั้ ง ๒ ฉบั บ ต่ อ สภา
เทศบาลต าบลอุ ทั ย ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยวิธี ก าร
งบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๓
วิธีการจัดทางบประมาณ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ วรรค ๒ กาหนดว่า เมื่ อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิ จารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจาปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท า
เป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่งเพื่อ
คณะผู้บริห ารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ตาบลอุทัย เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ทั้ง ๒ ฉบับ โดยละเอียดและหากมีสมาชิกท่านใดสงสัยและซักถามถึง
รายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเห็นควรว่าจะรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติดงั กล่าวหรือไม่ อย่างไร
- ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย
- ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ ระชุมครบองค์ประชุม
- ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม
- ผมขอเสนอที่ประชุมสภาแห่งนี้ให้ลงมติว่าจะเห็นชอบรับหลักการร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ หรือไม่มผี ู้ใดรับ
หลักการกรุณายกมือขึ้น

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผู้รบั หลักการ
เลขานุการสภาเทศบาล
มีผู้ไม่รบั หลักการ
งดออกเสียง

๑๐ เสียง
- เสียง
- เสียง
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นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติให้ผ่านการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การประปา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ต่อไปผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิม่ เติม

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่ เติม ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณนั้น
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้ อ งส่ ง ให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณาให้ ส ภาท้ อ งถิ่ น ส่ ง ร่า ง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุ ม สภา ท ้อ งถิ่ น จะต้ อ งก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ต ติ ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญั ตติที่ ส ภาท้ องถิ่นก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง ผู้บริห ารท้องถิ่นหรือสมาชิก สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณี
ที่สมาชิกสภาท้ องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
ข้อ ๕๐ กาหนดว่าเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจ ารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญ ญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงาน
นั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่ มเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้ าง การแปรญั ต ติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญั ต ติ ด้ ว ย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย
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เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- เมื่อทีป่ ระชุมแห่งนีร้ ับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วจะได้
ส่งร่างเทศบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัตไิ ด้พิจารณา
ต่อไป และขอปรึกษาที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่า เห็นควรจะกาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ โดยระยะเวลา
เสนอคาแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ายีส่ ิบสี่ชั่วโมง นับแต่ทปี่ ระชุมสภา
เทศบาล มีมติรบั หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนัน้ และกาหนด
ระยะเวลารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมทั้ง
ส่งร่างเทศบัญญัติเดิมและตามที่มีการแก้ไขต่อประธานสภาเทศบาลด้วย

นายวิทยา เจริญสุข
รองประธานสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน กระผมนายวิทยา เจริญสุข ขอเสนอระยะเวลา
ในการเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. และกาหนดเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติ
รายงานผลการพิจารณาพร้อมส่งร่างเทศบัญญัติเดิมและตามที่มีการแก้ไข
ต่อประธานสภาเทศบาลภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- ขอผู้รับรองด้วยครับ

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผู้รบั รองถูกต้อง
เลขานุการสภาเทศบาล
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ในเรื่องที่มผี ู้เสนอนั้น จะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติเห็นชอบ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งต่อไปประธานสภาเทศบาล
จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติ ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียดหากมีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
คาแปรญัตติก็ให้เสนอเป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่กาหนด และ
กาหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล และกาหนดเวลา
ให้คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการพิจารณา พร้อมส่งร่างเทศ
บัญญัติเดิม และให้ประธานสภาเทศบาลส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
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นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่องที่ ๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
- ต่อไปผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่ เติม

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่ เติม ข้อ ๑๐๓ วรรคแรก (๑) กาหนดว่า
“คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจานวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ ๑๐๗ กาหนดว่าภายใต้บังคับ
ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีทสี่ มาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผูเ้ สนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผบู้ ริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผรู้ ับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอื่น และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติในการทาหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติครั้งนี้ กี่คนครับ

นายบุญเลิศ จิตรภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน กระผม นายบุญเลิศ จิตรภักดี ขอเสนอว่าควรเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จานวน ๓ คน ครับ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผู้รบั รองถูกต้อง ดังนี้
เลขานุการสภาเทศบาล
๑. นายกิตติพงษ์ ดาริกิจเจริญ ๒. นางสาวเกียว แซ่ฉั่ว
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทาหน้าที่
คณะกรรมการแปรญัตติเรียงตามลาดับจนครบ ๓ คน ครับ

นายกิตติพงษ์ ดาริกิจเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

- ผมขอเสนอ นายเฉลิมพล ชูกลิ่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ คนที่ ๑ ครับ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผู้รบั รองถูกต้อง ดังนี้
เลขานุการสภาเทศบาล
๑. นายบุญเลิศ จิตรภักดี ๒. นายชลอ คงสมปราชญ์
นายเฉลิมพล ชูกลิ่น

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
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สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมแห่งนีม้ ีมติเห็นชอบ

นายบุญเลิศ จิตรภักดี
รองประธานสภาเทศบาล

- ผมขอเสนอ นายชลอ คงสมปราชญ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ คนที่ ๒ ครับ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผู้รบั รองถูกต้อง ดังนี้
เลขานุการสภาเทศบาล
๑. นายกิตติพงษ์ ดาริกิจเจริญ ๒. นางสาวจินตนา ทองแกมใบ
นางสาวเกียว แซ่ฉั่ว
สมาชิกสภาเทศบาล

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมแห่งนีม้ ีมติเห็นชอบ

นายชลอ คงสมปราชญ์
สมาชิกสภาเทศบาล

- ผมขอเสนอ นายกิตติพงษ์ ดาริกจิ เจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ คนที่ ๓ ครับ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผู้รบั รองถูกต้อง ดังนี้
เลขานุการสภาเทศบาล
๑. นางสาวเกียว แซ่ฉั่ว ๒. นายบุญเลิศ จิตรภักดี
นายบุญเลิศ จิตรภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมแห่งนีม้ ีมติเห็นชอบ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือกบุคคลดังกล่าวข้างต้น จานวน ๓ คน
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ผมขอหารือทีป่ ระชุมว่าจะกาหนดวันนัดประชุมในครั้งต่อไป
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ และ
เรื่องอื่น ๆ เมื่อใดขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ ครับ

นายชลอ คงสมปราชญ์
สมาชิกสภาเทศบาล

- ผมนายชลอ คงสมปราชญ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลอุทัย
ขอเสนอให้นัดประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย
- ขอผู้รับรองด้วยครับ

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผู้รบั รองถูกต้อง ดังนี้
เลขานุการสภาเทศบาล
๑. นายบุญเลิศ จิตรภักดี ๒. นายกิตติพงษ์ ดาริกิจเจริญ
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้น มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี
ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
- ถ้ามีสมาชิกไม่อยู่ในที่ประชุม ขอมอบให้เลขานุการสภาเทศบาลแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ที่ไม่อยู่ประชุมทราบด้วย
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มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมตินัดประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่องที่ ๓ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(สานักปลัดเทศบาล)
- ขอเชิญนายกเทศมนตรีกรุณาแถลงญัตติตามทีบ่ รรจุเป็นวาระการ
ประชุมไว้ต่อไป ขอเชิญครับ

นายอรรถพร บุญจิตรากุล
นายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่าย
เป็ นรายการใหม่ ญั ต ติ ของฝ่ ายอ านวยการ ส านั ก ปลั ดเทศบาล ด้า น
บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
ครุภัณฑ์สานักงาน ซึ่งเทศบาลตาบลอุทัยไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๑. เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด จ้ า งติ ด ตั้ ง ผ้ า ม่ าน ส าหรั บ ห้ องส านั ก
ปลัดเทศบาล ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๑,๘๐๐ บาท
ไม่ มี ก าหนดไว้ในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุภั ณ ฑ์ ตั้ ง จ่ ายจากเงิน รายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ งานสานักงาน
จ านวน ๓ เครื่อ ง เป็น เงิน ๕๑,๐๐๐ บาท ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
๓. เพื่อ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับ อเนกประสงค์ หน้าโฟมก้า ขนาด
๖๐X๑๘๐X๗๕ เซนติเมตร จานวน ๑๐ ตัว ตัวละ ๑,๘๐๐ บาท เป็นเงิน
๑๘,๐๐๐ บาท ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รวมโอนเพิ่ม ๘๐,๘๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
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โอนลด
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ ๒,๖๑๔,๒๐๐ บาท
- จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของ
สานักปลัดเทศบาล ได้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสานัก
ปลั ด เทศบาล หั วหน้ าฝ่ า ยอ านวยการ บุ ค ลากร นิ ติ ก ร จพง.ธุร การ
รวมทั้งกาหนดขึ้นหรือปรับปรุงใหม่ระหว่างปี รวม ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงิน รายได้ เป็ น เงิน ๒,๖๑๔,๒๐๐ บาท ขณะนี้ ง บประมาณคงเหลื อ
๙๓๕,๕๗๒ บาท โอนลดครั้ ง นี้ ๘๐,๘๐๐ บาท คงเหลื อ หลั ง โอน
๘๕๔,๗๗๒ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รวมโอนลด ๘๐,๘๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึง เรียนมาเพื่อโปรดพิจ ารณานาเสนอสภาเทศบาลตาบลอุทั ย
เพื่ อ พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕6๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อไป
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถึงรายละเอียดการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน ๓ รายการ นี้บ้างขอได้โปรดยกมือครับ
- ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย
- ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ ระชุมครบองค์ประชุม
- ผมขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ให้ลงมติอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จานวน ๓ รายการ ตามทีผ่ ู้บริหารเทศบาลตาบลอุทัยเสนอ
หรือไม่ มีผู้ใดอนุมัตกิ รุณายกมือขึ้น

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผู้อนุมัติ
เลขานุการสภาเทศบาล
มีผู้ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

๑๐ เสียง
- เสียง
- เสียง

- ปรากฏว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน ๓ รายการ ตามที่ผู้บริห ารเทศบาลตาบลอุทั ยเสนอด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์
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มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน ๓ รายการ

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่องที่ ๔ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(กองสวัสดิการสังคม)
- ขอเชิญนายกเทศมนตรีกรุณาแถลงญัตติตามทีบ่ รรจุเป็นวาระการประชุม
ไว้ต่อไป ขอเชิญครับ

นายอรรถพร บุญจิตรากุล
นายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ ผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ
โอนเงินประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ญัตติของกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว เพื่อจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านสาหรับห้องสวัสดิการสังคม จานวน
๑ ชุด เป็นเงิน ๑๘,๓๐๐ บาท ซึ่งเทศบาลตาบลอุทัยไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างติดตั้งผ้าม่ านส าหรับ ห้องสวัส ดิการสังคม
ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๘,๓๐๐ บาท ไม่มีกาหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
รวมโอนเพิ่ม ๑๘,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
โอนลด
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน ตั้งไว้ ๑,๒๔๓,๙๒๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนัก งาน
เทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ตาแหน่งผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายสวัส ดิก ารสังคม นักพัฒ นาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒ นาชุมชน
รวมทั้งที่ กาหนดขึ้นหรือปรั บ ปรุงใหม่ระหว่างปี รวม ๑๒ เดือน เป็นเงิน
๑,๒๔๓,๙๒๐ บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๓๕๗,๙๒๐ บาท โอนลด
ครั้ ง นี้ ๑๘,๓๐๐ บาท คงเหลื อ หลั ง โอน ๓๓๙,๖๒๐ บาท ตั้ ง จ่ ายใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
รวมโอนลด ๑๘,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึง เรียนมาเพื่อโปรดพิจ ารณานาเสนอสภาเทศบาลตาบลอุทั ย
เพื่ อ พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕6๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อไป
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถึงรายละเอียดการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน ๑ รายการ นี้บ้างขอได้โปรดยกมือครับ
- ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย
- ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ ระชุมครบองค์ประชุม
- ผมขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ให้ลงมติอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จานวน ๑ รายการ ตามทีผ่ ู้บริหารเทศบาลตาบลอุทัยเสนอ
หรือไม่ มีผู้ใดอนุมัตกิ รุณายกมือขึ้น

นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผู้อนุมัติ
เลขานุการสภาเทศบาล
มีผู้ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

๑๐ เสียง
- เสียง
- เสียง

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- ปรากฏว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน ๑ รายการ ตามที่ผู้บริห ารเทศบาลตาบลอุทั ยเสนอด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน ๑ รายการ

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่องที่ ๕ ญัตติให้ความเห็นชอบทากิจการนอกเขต
(กองสาธารณสุขฯ)
- ขอเชิญนายกเทศมนตรีกรุณาแถลงญัตติตามทีบ่ รรจุเป็นวาระการประชุม
ไว้ต่อไป ขอเชิญครับ

นายอรรถพร บุญจิตรากุล
นายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ ผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ
ทากิจการนอกเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลอุทัย ตามทีโ่ รงเรียนวัดอุทัย
(เชาวนวิทยา) หมู่ที่ ๒ ตาบลเสนา อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้ส่งหนังสือที่ ศธ๐๔๐๙๓.๒๑๔/๙๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถจัดเก็บขยะ ทางโรงเรียนประสบปัญหาเรื่อง
การจัดเก็บขยะ เนื่องจากโรงเรียนใช้วิธีการกาจัดขยะโดยการเผา ทาให้
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เกิดควัน กลิ่นรบกวนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยเฉพาะ
ในช่วงหน้าฝนไม่สามารถเผาเพื่อกาจัดขยะได้ ทาให้มีขยะสะสมเป็น
จานวนมากยากต่อการทาลาย ตลอดจนสัตว์คุ้ยเขี่ยทาให้เกิดความสกปรก
ไม่ถูกสุขลักษณะ ทางโรงเรียนทราบว่าทางเทศบาลตาบลอุทัย ได้มีรถ
จัดเก็บขยะให้บริการประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตาบลอุทัย โรงเรียน
เป็นพื้นทีร่ อยต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลอุทัย ประกอบกับในพืน้ ที่
ตาบลเสนายังไม่มีรถเก็บขยะ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์
มายังเทศบาลตาบลอุทัยเพือ่ จัดเก็บขยะดังกล่าว โดยทางโรงเรียนยินดี
ชาระค่าบริการในการจัดเก็บให้กับเทศบาลตาบลอุทัย
ทั้งนี้ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) ดังกล่าวอยู่นอกเขตพืน้ ที่
เทศบาลตาบลอุทัยซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ ทวิ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า
เทศบาลอาจทากิจการนอกเขต เมื่อ
(๑) การนั้นจาเป็นต้องทาและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดาเนินตาม
อานาจหน้าทีอ่ ยู่ภายในเขตของตน
(๒) ได้รับคายินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภา
จังหวัดหรือสภาตาบล แห่งท้องถิ่นเกี่ยวข้องและ
(๓) ได้รับอนุมัตจิ ากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลอุทัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทากิจการนอกเขต ต่อไป
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถึงรายละเอียดการ
ให้ความเห็นชอบทากิจการนอกเขตเทศบาลตาบลอุทัย นี้บ้างขอได้
โปรดยกมือครับ
- ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย
- ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ ระชุมครบองค์ประชุม
- ผมขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ให้ลงมติเห็นชอบทากิจการนอก
เขตเทศบาลตาบลอุทัย ตามที่ ผู้บ ริหารเทศบาลตาบลอุทั ยเสนอหรือไม่
มีผู้ใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น
นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ - มีผเู้ ห็นชอบ
๑๐ เสียง
เลขานุการสภาเทศบาล
มีผู้ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
- ปรากฏว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ทากิจการนอกเขตเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
ตาบลอุทัย ตามที่ผู้บริหารเทศบาลตาบลอุทัยเสนอด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทากิจการนอกเขตเทศบาลตาบลอุทัย
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ

นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข
ประธานสภาเทศบาล

- มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม
เลิกการประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาววัชราภรณ์ ศรจิตติ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

(ลงชื่อ)
ผู้จัดทารายงานการประชุม
(นางสาวพัชราวดี เนตรสุวรรณ)
เลขานุการสภาเทศบาล
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ทาการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๙
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญเลิศ จิตรภักดี)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรเชษฐ์ ขมวิลัย)

(ลงชื่อ)
คณะกรรมการตรวจฯและเลขานุการ
(นางสาวนาตยา ประเสริฐอุทัยศรี)
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รายงานการประชุมครัง้ นี้ สภาเทศบาลตาบลอุทัยได้รบั รองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลตาบลอุทัย
(นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข)
ประธานการประชุมสภาเทศบาล
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