บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา ๑๐.๐๐ น
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ (ชั้น 2)
**********************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๑. นายอุทัย สมัครสมาน
๒. นายสวัสดิ์ คมมน
3. นายธวัชชัย สกุลบริรักษ์
4. นายสุรชัย จรุงจิตตานุสนธิ์
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
๑. นายเชิดชัย เชิดชูโชคสุข
2. นายสมพร ใบพลูทอง
3. นายสุรินทร์ มณีไสย์
4. นายบุญมี มีผล
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสมใจ เล็กปรีดิ์เปรม
2. นายภาคภูมิ ชูตาลัด
3. นายพงษ์ศักดิ์ นับวันดี
4. นายสมชาย งัดโคกกรวด
เจ้าหน้าที่สภา
๑. นายนิรันดร์ เงินดี
๒. รายชื่อผู้ร่วมประชุม
๒.๑ ฝ่ายผู้บริหาร
๑. นายบรรจง พิชญาสาธิต
๒. นายทวีทรัพย์ โล้เจริญรัตน์
๓. นางสาวณัฐมน หงส์รพิพัฒน์
๔. นายปรานี สีหะวงษ์
๒.๒ ฝ่ายข้าราชการประจา
1. นายสวาท ยางงาม
2. นายสัมฤทธิ์ แพรงาม
3. นางนิลเนตร เจริญศรี
4. นายสุรวิทย์ เขียนวงศ์
5. นายสาเนียง เป็นวัน
6. นางรัชนี สมศรี
7. พ.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญผล
8. นายสรวุฒิ บัวทอง

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาล

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

นายกเทศมนตรีตาบลศีขรภูมิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลศีขรภูมิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลศีขรภูมิ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
รก.ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

/ 9. นางสุนีย์…

- 2 9. นางสาวสุพรรณี โสฬส
10. นางสุนีย์ จันทร์ทอง
11. นางสาวกาญจนา พิทักษ์เกียรติกุล
12. นายสายชล ชัยศรี
13. นายวีระพงษ์ ประนม
14. นายกอบเกียรติ ศริริม่วง
15. นางสาวจารุณี ฉิมมาลี
16. นางสาวจิตรลัดดา ราชมุงคุล
17. นางสาววัลยา นิลเพชร
๒.๓ ฝ่ายประชาชน/นักศึกษา
1. นายศุภกร ปรีชาโชคสิริ
2. นางเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์
3. นายศุภชัย บุญเสก
4. นางสาวอุบล จินวิเศษ

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานสถานธนานุบาล
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

ขณะนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาครบองค์ประชุม ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติไว้ว่า “ การ
ประชุมสภาเทศบาลต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิ ก
เท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม” ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ ต่อไป

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

เชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

ประกาศสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี ๒๕๕9 ตามที่สภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ ได้ประชุม

สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติ
กาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2559 เพิ่ม 3 สมัย ดังนี้
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 มีกาหนด 30 วัน
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2559 มีกาหนด 30 วัน
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 มีกาหนด 30 วัน
และกาหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2560 – 2 มีนาคม 2560 มีกาหนด 30 วัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 23 ถึงมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และข้อ 22 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
/ แก้ไข...

- 3 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตาบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2559 โดยกาหนดวันประชุม
ในระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2559 มีกาหนด 30 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9
เชิดชัย เชิดชูโชคสุข
(นายเชิดชัย เชิดชูโชคสุข)
ประธานสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ท่านเลขานุการสภาเทศบาล มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ
ครับ และถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เทศบาลตาบลศีขรภูมิร่วมกับอาเภอศีขรภูมิ ได้จัดงาน

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ คณะกรรมการสามัญประจาสภาฯ ตรวจรายงานการประชุม เสนอผลการตรวจ
รายงานการประชุมฯ ขอเชิญครับ

นายสุรชัยฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วยคณะกรรมการสามัญประจาสภา มาทาหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา
๑4.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้มาตรวจรายงาน
การประชุ ม ฯ เมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภา
เทศบาล ในการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ที่ประชุมได้แต่งตั้ง ข้าฯ เป็นประธาน
กรรมการ , นายอุ ทั ย สมั ค รสมาน เป็ น กรรมการ และนายภาคภู มิ ชู ต าลั ด เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
จากการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้
บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้อง คณะกรรมการฯ จึงได้นาเสนอผลการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ เสนอเพื่อให้สภาเทศบาล พิจารณารับรองต่อไป

ประธานแจ้งให้ทราบ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยได้จัดให้มีกิจกรรม เวลา ๐๗.๐๐ น.
พิธีทาบุญตักบาตร , เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม
อาเภอศีขรภูมิ และเวลา ๑7.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัย และ
ถวายราชสดุดี ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ข้างสานักงานเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
(เวทีรวมใจศีขรภูมิ) ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ. ๒๕59 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๕9

/ นายเชิดชัย...

- 4 นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิก ได้ตรวจดูรายงานการประชุมฯ ที่ได้แจกให้เป็นการล่ว งหน้า มีสมาชิก
ท่านใด จะแก้ไขข้อความหรือไม่ ขอเชิญครับ…

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขข้อความ ผมจะขอให้ลงมติ ดังนี้
๑. สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการ

นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ
7
เสียง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

๒. สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการ

นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือไม่ให้ความเห็นชอบ
- เสียง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

๓. งดออกเสียง

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

นับคะแนนแล้ว

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

สมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ 7
เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ
งดออกเสียง 1
เสียง เป็นอันว่าที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ก่ อ นท่ า นนายกเทศมนตรี ฯ จะเสนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ต่อสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจง
รายละเอียด เชิญครับ

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ข้อ ๒๓
“ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติ
ให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม
และจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม”
บัดนี้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ดาเนิน การรวบรวม และจัดทาเอกสารงบประมาณ
โดยรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่งบประมาณได้เสนอร่างฯ ดังกล่าว ต่อผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว และนายกเทศมนตรี
ตาบลศีขรภูมิ มีหนังสือเทศบาลตาบลศีขรภูมิ ที่ สร ๕๒๘๐๑/520 ลงวันที่ 8 สิงหาคม
๒๕๕9 ถึงประธานสภาเทศบาล แจ้ง ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เชิญท่านประธานสภาครับ

1

เสียง
-

เสียง

/ ระเบียบ...
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ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ขั้นรับหลักการ)

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียด

นายบรรจงฯ
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห ารของเทศบาลต าบลศี ข รภู มิ จะได้ เ สนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลศีขรภูมิ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้
ทราบถึ ง สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการด าเนิ น การ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
หลักการ
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จานวน 45,089,951.22 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จานวน 27,147,776.66 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม
จานวน 12,557,891.03 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้
จานวน 3,253,033.33 บาท
ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 7 โครงการ
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ จานวน
511,000.00 บาท
ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 2 โครงการ
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 3,453,931.39 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2559
(1) รายรับจริง จานวน 37,663,787.14 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน 2,568,734.77 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุอนุญาต จานวน 1,478,820.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 2,314,194.26 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน
0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
55,695.89 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
3,919.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 17,312,573.82 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 13,929,849.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 8,238,539.50 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 29,026,177.19 บาท ประกอบด้วย
/ งบกลาง...
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จานวน 1,117,532.28 บาท
งบบุคลากร
จานวน 12,903,273.04 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 9,236,324.48 บาท
งบลงทุน
จานวน 2,922,991.76 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน 2,846,055.63 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน 4,699,648.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม
จานวน 2,203,818.10 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน
0.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
รายรับจริง
จานวน 14,987,734.11 บาท
รายจ่ายจริง
จานวน 7,896,269.27 บาท
กาไรสะสม
จานวน 7,091,464.84 บาท
เงินสะสม
จานวน 1,563,979.29 บาท
ทุนสารองเงินสะสม
จานวน
0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ
จานวน 130,000,000.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จานวน
0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร
จานวน
10,861.98 บาท
ทรัพย์รับจานา
จานวน 121,218,897.00 บาท
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลศีขรภูมิ
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
รายรับจริง
ปี 2558
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากศาธารณูปโภค
และการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บ

ประมาณการ
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

1,693,085.65
1,507,973.70

1,708,000.00
1,603,600.00

1,708,000.00
1,644,000.00

2,854,485.11
1,995,363.05

2,650,000.00
4,890,000.00

2,650,000.00
4,890,000.00

175,090.47
1,146.00
8,227,143.98

100,000.00
4,000.00
10,955,600.00

100,000.00
4,000.00
10,996,000.00

/ คาแถลง...
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลศีขรภูมิ
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
รายรับจริง
ปี 2558
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
25,266,286.67
รวมรายได้ ที่ รั ฐ บาลเก็ บ แล้ ว 25,266,286.67
จั ด สรรให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
24,736,857.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
24,736,857.00
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม 58,230,287.65

ประมาณการ
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

23,251,000.00
23,251,000.00

23,551,000.00
23,551,000.00

15,300,000.00
15,300,000.00

25,608,900.00
25,608,900.00

49,506,600.00

60,155,900.00

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560
รายการ
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่ายงบประมาณ
รวม

รายรับจริง
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

2,366,967.65
15,573,469.01
12,832,620.02
567,988.72
3,856,000.00
35,197,045.40
35,197,045.40

2,936,782.00
16,921,300.00
16,936,506.00
7,240,012.00
5,472,000.00
49,506,600.00
49,506,600.00

11,882,340.00
18,619,816.00
19,024,244.00
6,268,000.00
4,361,500.00
60,155,900.00
60,155,900.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายรับจริง
2556 2557
2558
หมวดรายได้
กาไรจาหน่ายทรัพย์หลุด
/ คาแถลง...
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ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายรับจริง
2556 2557
2558
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์หลุด
0.00
0.00
0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
0.00
0.00
0.00
ดอกเบี้ยรับจานา
ดอกเบี้ยรับจานา
0.00
0.00
0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด
0.00
0.00
0.00
หมวดรายได้อื่น
เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30 %
0.00
0.00
0.00
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50 %
0.00
0.00
0.00
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 %
0.00
0.00
0.00
รวมรายรับ
0.00
0.00
0.00
รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายรับจริง
2556 2557
2558
งบกลาง
0.00
0.00
0.00
งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
งบดาเนินงาน
0.00
0.00
0.00
งบลงทุน
0.00
0.00
0.00
งบรายจ่ายอื่น
0.00
0.00
0.00
รวมรายจ่าย
0.00
0.00
0.00
เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนิ นงานตามนโยบายของคณะผู้ บริห าร ที่ได้ว างแผนไว้ตาม
แผนพั ฒ นาเทศบาลและเพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการต่ างๆ ภายในเทศบาล ได้ มี ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบ
ต่อ ไป โดยมี ร ายละเอีย ดปรากฏตามร่ างเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บรรจง พิชญาสาธิต
(นายบรรจง พิชญาสาธิต)
นายกเทศมนตรีตาบลศีขรภูมิ ผู้เสนอ
/ นายเชิดชัย...
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ประธานสภาฯ

ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ไปแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน ศึกษาเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และขอเชิญเลขานุการสภา
เทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นของสภาท้องถิ่น
ข้ อ ๔๕ วรรคสาม ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณจะพิ จ ารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้
ไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง นั บ แต่ ส ภาท้ อ งถิ่ น มี ม ติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า ง ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ นั้น
ขันตอนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นของสภาท้องถิ่น
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ห นึ่ ง สภาท้ อ งถิ่ น จะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณา ให้ ประธานสภาท้ องถิ่น ส่ งร่า งข้อบั ญญัตินั้ น ไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อ ประธานสภาท้ องถิ่ น รายงานนั้น อย่ างน้ อยจะต้อ งระบุ ว่า ได้ มีห รือ ไม่ มีก ารแก้ ไ ข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้างฯ
ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้
ปิดการอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือ
ส่ งให้ คณะกรรมการสภาท้ องถิ่ นพิจ ารณาก่อ นรับ หลั ก การ ต้อ งมีส มาชิ กสภาท้อ งถิ่ น
รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว
อภิปราย ขอเชิญครับ…

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญครับ…
กรณีไม่มสี มาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดอภิปราย กระผมขอเสนอปิดอภิปราย เพื่อให้ ลงมติ
ว่าจะรั บหลั กการแห่ งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 หรือไม่ครับ

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน

/ นายเชิดชัยฯ...

- 10 นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก สภาท้องถิ่นที่อยู่ใน
ที่ประชุม

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

มีผู้รับรอง ดังนี้
1. นายสุรชัย จรุงจิตตานุสนธิ์
2. นายสมพร ใบพลูทอง
3. นายสวัสดิ์ คมมน
4. นายบุญมี มีผล
5. นายธวัชชัย สกุลบริรักษ์
6. นายสุรินทร์ มณีไสย์

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

เมื่อมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง ตามระเบียบฯ จึงขอปิดอภิปราย เพื่อให้ลงมติ ว่าจะ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หรือไม่ ในวาระที่หนึ่ง ตามที่นายกเทศมนตรีตาบลศีขรภูมิเสนอ ดังนั้น ผมขอมติครับ

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

1.สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือขึ้น

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ รับหลักการ
7
เสียง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

2.สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ รับหลักการ โปรดยกมือขึ้น

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือไม่ให้ความเห็นชอบรับหลักการ
เสียง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

3. สมาชิกท่านใดงดออกเสียง

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ
1
เสียง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

สมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ
7 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ งดออกเสียง
1
เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการ

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมแห่งนี้ ลงมติรับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 แล้ ว ต่ อ ไปขอให้ ท่ า นเลขานุ ก ารได้ ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การ
ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

เสียง

/ ตามระเบียบ...

- 11 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ
๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องท้องถิ่น ฯล ฯ ชุดต่างๆ ตามความจาเป็น
แก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้อ งถิ่ น แล้ ว แต่ กรณี ในกรณี ที่ส มาชิกสภาท้อ งถิ่ นเป็น ผู้ เ สนอต้ องมีส มาชิก สภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น
และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน ฯลฯ
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ทั้งนี้ กรณีที่สภาท้องถิ่นไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้ สภาท้องถิ่นจะต้อง
ดาเนิน การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ ๑๐๗ โดยที่ประชุมของสภาท้องถิ่น
จะต้ อ งมีม ติ ข องสภาท้ องถิ่ น ว่ า จะให้ คณะกรรมการแปรญั ต ติ มี จ านวนกี่ ค น ซึ่ ง ตาม
ระเบียบข้อ ๑๐๓ ประกอบข้อ ๑๐๕ กาหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
เสนอจ านวนสมาชิ กสภาฯ เพื่อ แต่ง ตั้งเป็น คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ด้วย

นายสวัสดิ์ฯ
สมาชิกฯ เขต 1

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสวัสดิ์ คมมน สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย (อย่างน้อย 2 คน)

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

มีผู้รับรองถูกต้อง ดังนี้
1. นายสุรชัย จรุงจิตตานุสนธิ์
2. นายสมพร ใบพลูทอง
3. นายสวัสดิ์ คมมน
4. นายบุญมี มีผล
5. นายธวัชชัย สกุลบริรักษ์
6. นายสุรินทร์ มณีไสย์
/ นายเชิดชัย...

- 12 นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายสวัสดิ์ คมมน สมาชิกสภา เขต ๑ เสนอมานั้น “มีผู้รับรองถูกต้อง” ถือว่าที่
ประชุมเห็นชอบ

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕60 คนที่ ๑

นายสุรินทร์ฯ
สมาชิกฯ เขต 2

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุรินทร์ มณีไสย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ขอเสนอรายชื่อ นายสวัสดิ์ คมมน เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย (อย่างน้อย 2 คน)

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

มีผู้รับรองถูกต้อง
1. นายอุทัย สมัครสมาน
2. นายสมพร ใบพลูทอง
3. นายบุญมี มีผล

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายสุรินทร์ มณีไสย์ เสนอมานั้น “มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่” เชิญครับ....
ถ้าไม่มี ถือว่า “ที่ประชุมเห็นชอบ”

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาฯเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 คนที่ ๒

นายธวัชชัยฯ
สมาชิกฯ เขต 1

เรี ย น ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายธวัชชัย สกุลบริ รั กษ์ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 ขอเสนอรายชื่อ นายสุรินทร์ มณีไสย์ เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 2

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย (อย่างน้อย 2 คน)

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

มีผู้รับรองถูกต้อง ดังนี้
1. นายอุทัย สมัครสมาน
2. นายสวัสดิ์ คมมน

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายธวัชชัย สกุลบริรักษ์ เสนอมานั้น “มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่” เชิญครับ...
ถ้าไม่มี ถือว่า “ที่ประชุมเห็นชอบ”

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาฯเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 คนที่ ๓
/ นายสุรชัย...

- 13 นายสุรชัยฯ
สมาชิกฯ เขต ๑

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุรชัย จรุงจิตตานุสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 ขอเสนอรายชื่อ นายสมพร ใบพลูทอง เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ 3

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย (อย่างน้อย 2 คน)

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

มีผู้รับรองถูกต้อง ดังนี้
1. นายสุรินทร์ มณีไสย์
2. นายอุทัย สมัครสมาน
3. นายธวัชชัย สกุลบริรักษ์

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายสุรชัย จรุงจิตตานุสนธิ์ เสนอมานั้น ”มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่” เชิญครับ
ถ้าไม่มี ถือว่า “ที่ประชุมเห็นชอบ”

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาฯเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕60 คนที่ 4

นายสมพรฯ
สมาชิกฯ เขต 2

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผม นายสมพร ใบพลูทอง สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 ขอเสนอรายชื่อ นายอุทัย สมัครสมาน เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ 4

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย (อย่างน้อย 2 คน)

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

มีผู้รับรองถูกต้อง ดังนี้
1. นายสุรชัย จรุงจิตตานุสนธิ์
2. นายสุรินทร์ มณีไสย์

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายสมพร ใบพลูทอง เสนอมานั้น ”มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่” เชิญครับ...
ถ้าไม่มี ถือว่า “ที่ประชุมเห็นชอบ”

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาฯเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕60 คนที่ 5

นายอุทัยฯ
สมาชิกฯ เขต ๑

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน นายอุทัย สมัครสมาน สมาชิกสภาฯเขต 1
ขอเสนอรายชื่อนายธวัชชัย สกุลบริรักษ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย (อย่างน้อย 2 คน)
/ นายนิรันดร์...

- 14 นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

มีผู้รับรองถูกต้อง ดังนี้
1. นายสมพร ใบพลูทอง
2. นายสวัสดิ์ คมมน

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ตามที่ นายอุทัย สมัครสมาน เสนอมานั้น “มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่” เชิญครับ...
ถ้าไม่มีถือว่า “ที่ประชุมเห็นชอบ”
ต่อไปขอปรึก ษาที่ ประชุม ฯ ว่าจะกาหนดระยะเวลา เสนอคาแปรญัตติ ร่า ง
เทศบัญญัติงบประมาณฯ กี่วัน และจะกาหนดการประชุมพิจารณาในวันที่เท่าใด และ
สถานที่ใด ครับ

นายสวัสดิ์ฯ
สมาชิกฯ เขต 1

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายสวัสดิ์ คมมน สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ สาหรับการแปรญัตติฯ กระผมขอเสนอให้มีการแปรญัตติฯ กาหนดให้ยื่นคาแปร
ญัตติ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 09.00 น. ของ
วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ แห่งนี้

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย (อย่างน้อย 2 คน)

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

มีผู้รับรองถูกต้อง ดังนี้
1. นายสมพร ใบพลูทอง
2. นายอุทัย สมัครสมาน

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

มีผู้รับรองถูกต้อง ตามที่ นายสวัสดิ์ คมมน เสนอมานั้น “มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่”
ถ้ามีขอเชิญครับ…

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่นายสวัสดิ์ฯ ได้เสนอการขอแปรญัตติฯ กาหนด
ให้สมาชิกสภาเทศบาลยื่นคาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 15.00 น.
ถึงเวลา 09.00 น. ของวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบล
ศีขรภูมิ แห่งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ ตามที่เสนอ
ฉะนั้น ผมขอนัดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ งที่ 2 (วาระที่ 2 และ
วาระที่ 3) ในวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ มสภา
เทศบาลตาบลศีขรภูมิ แห่งนี้

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขณะนี้เวลาประมาณ 12.00น. ผมขอปรึกษาที่ประชุมฯ ว่าจะพักการประชุมเพื่อ
รับประทานอาหารเที่ยง หรือไม่ครับ

นายสวัสดิ์ฯ
สมาชิกสภาฯเขต 2

ผมขอเสนอให้พักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงครับ
/ นายเชิดชัย...

- 15 นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วย (อย่างน้อย 2 คน)

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

มีผู้รับรองถูกต้อง ดังนี้
1. นายสุรชัย จรุงจิตตานุสนธิ์
2. นายสมพร ใบพลูทอง
3. นายสวัสดิ์ คมมน
4. นายบุญมี มีผล
5. นายธวัชชัย สกุลบริรักษ์
6. นายสุรินทร์ มณีไสย์

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภา

มีผู้รับรองถูกต้อง ตามที่ นายสวัสดิ์ คมมน เสนอมานั้น “มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่”
ถ้ามีขอเชิญครับ…ถ้าไม่มี ถือว่า “ที่ประชุมเห็นชอบ”

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภา

ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน และขอเชิญเข้าร่วมประชุมใน
วาระที่ 4 เวลา 13.00 น.

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

บัดนี้ เวลา 13.00 น. สมาชิกสภาฯ ได้มาประชุมครบองค์ประชุมฯ แล้ว ผมขอเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ 4
นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ฯ ได้ชี้แจง

นายบรรจงฯ
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้า นายบรรจง พิชญาสาธิต นายกเทศมนตรีตาบลศีขรภูมิ ขอเสนอญั ตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
กองช่าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
ตามที่ ก องช่ า ง เทศบาลต าบลศี ข รภู มิ ได้ ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปแล้ ว จากการตรวจสอบการเบิกจ่ าย
งบประมาณพบว่ า เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยที่ ตั้ ง ไว้ บางรายการไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะ
ดาเนินการเบิกจ่ายได้ ประกอบกับหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางประเภทไม่ได้ตั้งไว้
มีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ในหน่วยงานและส่วนรวม และเพื่อให้การบริหารงบประมาณในกิจการเทศบาลบรรลุ
วัตถุประสงค์ เกิดความคุ้มค่า ตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน จึงจาเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพื่อใช้ ในโครงการที่มี งบประมาณไม่เ พียงพอ และโครงการที่มีค วามจาเป็ น
เร่งด่วน ดังนี้
/ โอนเพิ่ม...

- 16 รายการที่ 1
งบ
แผนงาน
งาน
หมวด
ประเภท
รายการ

โอนเพิ่ม
โอนเพิ่ม เป็นรายการตั้งใหม่ กองช่าง เทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ลงทุน
อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงสร้างพื้นฐาน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะเคียน 2 หมู่ที่ 1
จานวน 180,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นที่ไม่น้อยกว่า 205 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน
นามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลตาบล
ศีขรภูมิ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 หน้าที่ 2
ข้อ 1

รายการที่ 2
งบ
แผนงาน
งาน
หมวด
ประเภท

โอนเพิ่ม กองช่าง เทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ดาเนินงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 400,000 บาท , ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 300,000 บาท)
งบประมาณตั้งไว้
700,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 168,597.33 บาท
โอนเพิ่ม
85,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 253,597.33 บาท
รายการที่ 3
งบ
แผนงาน
งาน
หมวด
ประเภท

โอนเพิ่ม กองช่าง เทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ดาเนินงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 250,000 บาท , ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท)
งบประมาณตั้งไว้
300,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
93,265.00 บาท
โอนเพิ่ม
35,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 128,265.00 บาท
รวมโอนเพิ่ม รายการที่ 1 - 3 จานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
/ โอนลด...

- 17 โอนลด
รายการที่ 1 โอนลด กองคลัง เทศบาลตาบลศีขรภูมิ
งบ
ลงทุน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานคลัง
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
งบประมาณตั้งไว้
300,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
300,000.00 บาท
โอนลด
180,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน
120,000.00 บาท
รายการที่ 2
งบ
แผนงาน
งาน
หมวด
ประเภท

โอนลด กองคลัง เทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ลงทุน
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานคลัง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ า าบ ารุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง (ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น
อุดหนุนทั่วไป)
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
งบประมาณตั้งไว้
300,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
120,000.00 บาท
โอนลด
85,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน
35,000.00 บาท
รายการที่ 3
งบ
แผนงาน
งาน
หมวด
ประเภท

โอนลด กองคลัง เทศบาลตาบลศีขรภูมิ
ลงทุน
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานคลัง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตาบลศีขรภูมิ
งบประมาณตั้งไว้
300,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
35,000.00 บาท
โอนลด
35,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน
0.00 บาท
รวมโอนลด รายการที่ 1 - 3 จานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
/ เหตุผล...

- 18 เหตุผล
เพื่อให้การบริห ารกิจการเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ
กฏหมาย ระเบียบ และตามนัยระบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
หมวด 4 ข้อ 27 กาหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว จึ ง เสนอญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองช่าง เพื่อสภาเทศบาลฯ
พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป
จึงเรี ย นมาเพื่อโปรดเสนอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็ นชอบในญัตติฯ
ดังกล่าวต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บรรจง พิชญาสาธิต
(นายบรรจง พิชญาสาธิต)
นายกเทศมนตรีตาบลศีขรภูมิ ผู้เสนอ
นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิก ได้ตรวจดูญัตติ ที่ได้แจกให้เป็นการล่วงหน้า มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญครับ…

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย ผมจะขอให้ลงมติ ดังนี้
๑. สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ
7
เสียง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

๒. สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

นับคะแนนแล้วรายงานผลการยกมือ มีสมาชิกยกมือไม่ให้ความเห็นชอบ
เสียง

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

๓. งดออกเสียง

นายนิรันดร์ฯ
เลขานุการฯ

นับคะแนนแล้ว

นายเชิดชัยฯ
ประธานสภาฯ

สมาชิกยกมือให้ความเห็นชอบ 7
เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ
งดออกเสียง 1
เสียง เป็นอันว่าที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

1

เสียง
-

เสียง

/ ระเบียบ...

