
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30  น.   - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว นายสุพล นุริตมนต ตําแหนง 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุม  ประธานสภาฯเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561   ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายสุพล  นุริตมนต   เรียนนายกเทศมนตรีตําบลนิเวศน และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน วันนี้มีเรื่อง 
ประธานสภาฯ    จะแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ครับ 
                                           1.ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลและเจาหนาที่ทุกทานนะครับที่เขารวมกิจกรรมเมื่อ  

                                           วันที่ 12 สิงหาคม 2561 วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์       

                                           พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 

นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย             เนื่องจากมีเจาหนาที่ที่ยายมาใหม จํานวน  2 ทาน จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ คือเลขานุการ

สภาฯ                        1. นางสาวขวัญชนก  อรัญมิตร    ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

                                            2. นางสาวกวินนาถ  บุญจันทร    ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ                                                

ระเบียบวาระที� 2               เรื�องรบัรองรายงานการประชมุครั�งที�แลว้ 

นายสุพล  นุริตมนต                   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนมีทานใดที่จะแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายกมล ศิริเกตุ                       กระผมขอเปลี่ยนแปลงนามสกุลของสมาชิกสภาเทศบาลใหม 2 ทาน คือ  

1. นายกมล ศิริเกศ      แกไขเปน   นายกมล  ศิริเกต ุ   
2. นายสุระชัย วิระษร   แกไขเปน   นายสุระชัย  วีระสอน                                                             

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องกระทูถาม  
    - ไมมี –  
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว  
    - ไมมี –  
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องท่ีเสนอใหม 
                                          1.รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นายสุพล  นุริตมนต                  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562         
ประธานสภาฯ ขอเชิญทานนายกฯชี้แจงรายละเอียดครับ เชิญครับ 
นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯที่เคารพทุกทานบัดนี้ถึงเวลาที่ 
นายกเทศมนตรีฯ                     คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลนิเวศนจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                                          ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลนิเวศนอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบล

นิเวศนจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดรับทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี ้

                                         1.สถานะการคลัง 
                                            1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
                                         ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 องคกรปกครองสวน  
                                         ทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จํานวน 32,429,396.86  บาท  
   1.1.2   เงินสะสม จํานวน  15,810,686.36  บาท 
 



    1.1.3   เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน 11,799,282.25  บาท 
    1.1.4   รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนีผู้กพันละยังไมไดเบิกจาย                 จํานวน 0 
โครงการ  รวม 0.00 บาท 
    1.1.5   รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ            รวม 
0.00 บาท 
    1.2  เงินกูคงคาง  จํานวน 0.00 บาท  

                                          2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
     (1) รายรับจริง  จํานวน 37,760,328.52  บาท ประกอบดวย 
     หมวดภาษีอากร                                         จํานวน  374,838.16    บาท 
     หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต          จํานวน  441,878,.68   บาท 
     หมวดรายไดจากทรัพยสิน                              จํานวน  114,878.63    บาท 
     หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย    จํานวน   257,924.00   บาท 
     หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                   จํานวน  215,947.00    บาท 
     หมวดรายไดจากทุน                                      จํานวน      1,800.00  บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร                                        จํานวน 16,959,289.38 บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                 จํานวน 19,394,251.00 บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํายวน 0.00 บาท 
    (3) รายจายจริง จํานวน 30,342,402,91 บาท ประกอบดวย 
     งบกลาง                                                  จํานวน  8,955,396.60  บาท 
     งบบุคลากร                                              จํานวน 10,668,918.00  บาท 
     งบดําเนินงาน                                            จํานวน  7,625,569.21  บาท 
     งบลงทุน                                                  จํานวน  2,059,195.52  บาท 
     งบรายจายอื่น                                            จํานวน              0.00 บาท 
     งบเงินอุดหนุน                                            จํานวน  1,033,623.58 บาท 
    (4)รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงคจํานวน0.00บาท 
    (5) รายจายที่จายจากเงินสะสม  จํานวน  1,966,764.00 บาท 
    (6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองสะสม 0.00 บาท 
                                คําแถลงงบประมาณ 
                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                                เทศบาลตําบลนิเวศน 
                           อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 
รายไดจัดเก็บเอง      รายรับจริงป 2560  ประมาณการป 2561 ประมาณการป2562 
หมวดภาษีอากร              453,473,.02         345,000,00           400,000.00 
หมวดคาธรรมเนียมฯ        369,771,.80         270,720.00           552,720.00 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน   140,905.73         120,000.00           120,000.00 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคฯ384,064.00     250,000.00          260,000.00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด        227,336.00         205,000.00             11,000.00 
หมวดรายไดจากทุน              2,900.00            5,000.00              2,000.00 
รวมรายไดจัดเก็บเอง         1,578,450.55       1,195,720.00        1,345,720.00 
 
 



 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร           20,016,430.02      16,680,000.00    18,565,000.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                20,016,430.00      16,680,000.00    18,565,000.00 
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    19,974,040.00       23,194,280.00    23,194,280.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                41,568,920.57      41,070,000.00    43,105,000.00 
                               คาํแถลงงบประมาณ 
        ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายจาย                 รายจายจริงป2560 ประมาณการป2561 ประมาณการป2562 
งบกลาง                   9,549,312.03       11,654,040.00       11,693,310.00 
งบบุคลากร             12,533,131.00       13,400,600.00        14,580,540.00 
งบดําเนินงาน            8,814,254.58       11,656,460.00        12,525,850.00 
งบลงทุน                  3,701,782.78         2,960,400.00         3,381,300.00 
งบเงินอุดหนุน              870,654.16         1,398,500.00           924,000.00 
รวมจายจากงบประมาณ35,469,134.55     41,070,000.00        43,105,000.00 
รวม                      35,469,134.55       41,070,000.00        43,105,000.00 
สําหรับรายละเอียดอื่นๆกระผมขอมอบใหทานปลัดเทศบาลตําบลนิเวศนชี้แจงครับ 

นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย            ขอบคุณทานนายกฯ ครับสําหรับรายละเอียดงบประมาณป พ.ศ. 2562 แยกเปน 
เลขานุการสภา                                                         

บันทึกหลักการและเหตุผล 
                                                              ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                                                                          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                                                          ของเทศบาลตําบลนิเวศน 
                                                                          อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด                                                        
                                         ดาน                                                   ยอดรวม 
                                           ดานบริหารทั่วไป 
                                           แผนงานบริหารงานทั่วไป                                     21,640,700 
                                           แผนงานการรักษาความสงบภายใน                               50,000 
                                           ดานบริการชุมชนและสังคม                                     
                                           แผนงานการศึกษา                                              2,904,330 
                                           แผนงานสาธารณสุข                                               530,000 
                                           แผนงานเคหะและชุมชน                                       6,036,660 
                                           แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                          160,000 
                                           แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                 40,000 
                                           ดานการเศรษฐกิจ 
                                            
 
 



 
                                           แผนงานการเกษตร                                                 50,000 
                                            ดานการดาํเนินงานอืน่ 
                                           แผนงานงบกลาง                                               11,693,310 
                                           งบประมาณรายจายทั้งสิ้น                                    43,105,000 
                                                                   รายจายตามงานและงบรายจาย 
                                          แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                                          งบ                          งานบริหารทั่วไป   งานบริหารงานคลัง           รวม 
                                          งบบุคลากร                8,923,720          2,981,080                 11,904,800 
                                          เงินเดือน(ฝายการเมือง) 2,508,720                       0                  2,508,720 
                                          เงินเดือน(ฝายประจํา)    6,415,000          21,981,080                 9,396,080 
                                          งบดําเนินงาน             7,430,600            1,718,600                 9,149,200 
                                          คาตอบแทน                  348,600              249,600                    598,200 
                                          คาใชสอย                  5,562,000            1,304,000                 6,866,000 
                                          คาวัสดุ                        825,000               165,000                   990,000 
                                          คาสาธารณูปโภค            695,000                        0                   695,000 
                                          งบลงทุน                      383,700                191,000                  574,700 
                                          คาครุภัณฑ                   383,700                 191,000                 574,700 
                                          งบเงินอุดหนุน                 12,000                         0                    12,000 
                                          เงินอุดหนุน                     12,000                         0                    12,000 
                                          รวม                        16,750,020            4,890,680                 21,640,700 
                                          แผนงานการรักษาความสงบ 
                                          งบ                        งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา                  รวม 
                                                                      ความสงบภายใน  
                                          คาใชสอย                      50,000                                         50,000 
                                          รวม                             50,000                                         50,000 
                                          แผนงานการศึกษา  
                                          งบ                 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ      งานระดับกอนวัยเรียน        รวม 
                                                               การศึกษา                        และประถมศึกษา 
                                          งบบุคลากร          997,080                                   0              997,080 
                                          เงินเดือน(ฝายประจํา)997,080                                 0              997,080 
                                          งบดําเนินงาน     1,080,320                          348,330            1,428,650 
                                          คาตอบแทน           40,000                                   0                40,000 
                                          คาใชสอย               60,000                         348,330               408,330 
                                          คาวัสดุ                980,320                                   0               980,320 
                                          งบลงทุน              106,600                                   0               106,600 
                                          คาครุภัณฑ            106,600                                  0               106,600 
                                          งบเงินอุดหนุน                  0                         372,000               372,200 
                                          เงินอุดหนุน                     0                         372,000               372,000 
                                          รวม                  2,184,000                         720,330              2,904,330 
                                         แผนงานสาธารณสุข 



                                         งบ                     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                    รวม 
                                         งบดําเนินงาน         210,000                                                   210,000 
                                         คาใชสอย                60,000                                                     60,000 
                                         คาวัสดุ                 150,000                                                   150,000 
                                         งบเงินอุดหนุน         320,000                                                   320,000 
                                         เงินอุดหนุน            320,000                                                    320,000 
                                         รวม                     530,000                                                    530,000 
                                         แผนงานเคหะและชุมชน 
                                         งบ                     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ     งานไฟฟาถนน            รวม 
                                                                  เคหะและชุมชน 
                                         งบบุคลากร           1,678,660                                   0            1,678,660 
                                         เงินเดือนฝายประจํา)1,678,660                                   0            1,678,660 
                                         งบดําเนินงาน         1,508,000                                   0            1,508,000 
                                         คาตอบแทน               52,000                                   0                52,000 
                                         คาใชสอย                 886,000                                   0              886,000 
                                         คาวัสดุ                    400,000                                   0              400,000 
                                         คาสาธารณูปโภค        170,000                                   0              170,000 
                                         งบลงทุน                2,700,000                                   0            2,700,000 
                                         คาครุภัณฑ             2,700,000                                   0            2,700,000 
                                         งบเงินอุดหนุน                      0                        150,000                150,00 
                                         แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
                                        งบ                     งานสรางเสริมและสนับสนุน                             รวม 
                                                                 ความเขมแข็งของชุมชน 
                                        งบดําเนินงาน               130,000                                       130,000 
                                        คาใชสอย                    130,000                                       130,000 
                                        งบเงินอุดหนุน                30,000                                         30,000 
                                        เงินอุดหนุน                    30,000                                        30,000 
                                        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                                        งบ                      งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                รวม 
                                        งบเงินอุดหนุน                 40,000                                        40,000 
                                        เงินอุดหนุน                    40,000                                         40,000 
                                         รวม                            40,000                                         40,000 
                                        แผนงานการเกษตร 
                                        งบ                   งานสงเสริมการเกษตร   งานอนุรักษแหลงน้ํา           รวม 
                                                                                             และปาไม 
                                        งบดําเนินงาน            30,000                 20,000                       50,000 
                                        คาใชสอย                 20,000                 20,000                       40,000 
                                        คาวัสดุ                    10,000                         0                       10,000 
                                        รวม                        30,000                20,000                        50,000 
                                        
                                        แผนงานงบกลาง 



                                        งบ                     งบกลาง                รวม 
                                        งบกลาง               11,693,310         11,693,310 
                                      งบกลาง             11,693,310        11,693,310 
                                      รวม                  11,693,310        11,693,310              
                                         สําหรับรายละเอียดคําชี้แจงพิจารณาตามเอกสารนะครับ 
นายสุพล นุริตมนต                  เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงวิธีปฏิบัติในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ                        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภาฯ                      แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
                                          ขอ 47  การพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษา 
                                          ในหลักการ แหงรางเทศบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือ 
                                          ไม หากสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภา 
                                          ทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร 
                                          ขอ 62  เมื่อไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถิ่นเสนอญัตติขอใหปด 
                                          อภิปราย เพื่อใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณหรือไม หรือสง 
                                          ใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการ ตองมีสมาชิกสภาทองถิ่น 
                                          รับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถิ่นที่อยูในที่ประชุม 
นายสุพล  นุริตมนต            สําหรับสมาชิกทานใดมีขอสงสัยงบประมาณขอไหนก็สอบถามไดแตวาในวันนี้ 
ประธานสภาฯ                        มีการอภิปรายไดแตไมการลงมตินะครับ 
นายกมล   ศิริเกตุ                    เรียนทานประธานสภาฯทานผูบริหารฯทานสมาชิกฯทุกทานครับกระผมอยากจะ 
สมาชิกสภาฯ                          ทราบวารถกระเชาที่จะซื้อนั้นเปนชนิดไหนกี่แรงมาเปนยังไงขนาดไหนใหทาง  
                                          ผูบริหารชี้แจงดวยนะครับ 
นายสุพล นุริตมนต                   ขอเชิญทานายกฯชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม           ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯที่เคารพทานสมาชิกผูทรงเกียรติสืบเนื่องจากทาง  
นายกเทศมนตรีฯ   คณะผูบริหารไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ       
                                          พ.ศ. 2562 โดยเสนอจัดซื้อรถกระเชาไฟฟา เพื่อบริการเรื่องไฟฟาเรื่องตัดกิ่งไมที่สูง 
                                          การซอมไฟฟาในที่สูงทางเทศบาลจึงตองแกไขปญหาสําหรับเรื่องคุณลักษณะของรถ  
                                          กระเชาไฟฟานั่นตามระเบียบของพัสดุฯเราไมสามารถระบุคุณลักษณะยี่หอไดตามที ่
                                          เสนอสภาฯเราไดสอบถามราคาจากหนวยงานที่จัดซื้อมาแลวซึ่งราคาก็จะประมาณนี ้
                                          แตเวลาจัดซื้อจริงๆๆก็คงจะไมถึงตามที่ไดสอบถามจากเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและบาน 
                                          นิเวศนมาแลวครบัและกระผมก็อยากจะชี้แจงวาในรางเทศบัญญัตินี้ทําไมไมมี 
                                          โครงสรางพื้นฐานเพราะทุกปจะมีการแกไขปญหาดานโครงสรางพื้นฐานแตสําหรับปนี้ 
                                          ไมมีก็อยากจะขอทางสภาฯปนี้ใหจัดซื้อรถกระเชาไฟฟากอนครับในสวนของงบ 
                                          โครงสรางพื้นฐานนั้นก็จะขอจายขาดเงินสะสมแกไขปญหาอีกครั้งครับ 
 
 
 
 
 
นายสุพล  นุริตมนต                  ทานสมาชิกเทศบาลตําบลนิเวศนทุกทานคงจะเขาใจแลวนะครับมีทานใดที่จะ 



ประธานสภาฯ   สอบถามอีกไหมครับ 
นางสุพรรณี เวียงสิมา                เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพดิฉันอยากทราบเกี่ยวกับคาครุภัณฑท่ีจัดซื้อ   
สมาชิกสภาฯ                          คอมพิวเตอรโนตบุคและคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะหนา 31,32,41,42และ43 คืออยาก 
                                          ทราบวาในสวนนี้นะคะบุคลากรทานไหนใชสวนใดบางนะคะเพราะงบนี้เราจัดซื้อกัน 
                                          ทุกปนะคะและหนา 40 นะคะเปนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศนะคะขอบคุณคะ 
นายสุพล  นุริตมนต                  ขอเชิญทานนายกฯชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม            กระผมขอใหเจาหนาที่งบประมาณชี้แจงนะครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย           กราบเรียนทานประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและคณะผูบริหารที่เคารพทุกทานครับ                 
เลขานุการสภาฯ                      ในสวนการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งผมได 
                                          ประชุมกับหัวหนาสวนราชการแลวครับสําหรับหนา 31 คาจัดซื้อคอมพิวเตอร           
                                          โนตบุคนั้นครับเปนการจัดซื้อใหกับหัวหนาสํานักปลัดเพื่อใชในการประมวลผล 
                                          ตรวจสอบงานครับในสวนคอมพิวเตอรสํานักงานหนา 32 เปนของฝายพัฒนาชุมไวใช 
                                          ประมวลผลขอมูลผูสูงอายุครบัและสําหรับของกองคลัง หนา 41,42และ43 นั้นนะ 
                                          เนื่องจากเครื่องเดิมใชมานานแลวและเปนสวนของฝายจัดเก็บรายไดสวนโนตบุคเปน   
                                          ฝายบัญชีเพื่อใชในการปรับปรุงขอมูลระบบ e –laas   ครับและอีกเครื่องหนึ่งไวให 
                                          ผูอํานวยการกองคลังใชในการประมวลผลขอมูล สวนการจัดซื้อเครือ่งปรับอากาศ 
                                          หนา 40 นั้นเนื่องจากเครื่องเกานั้นใชงานหลายปแลวทําใหมีปญหาบอยจึงขอจัดซื้อ 
                                          ใหมครับ 
นายสุพล นุริตมนต                   มีสมาชิกทานใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับถาไมมีก็จะขอมติท่ีประชุมเลยนะประธานสภา
ฯ                         ครับถาไมมีกระผมก็จะขอมติที่ประชุมเลยนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศน 
                                          ทานใดเห็นชอบรับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                  
                                          พ.ศ. 2562 ครับ 
มติที่ประชุม                           เห็นชอบรับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                                          จํานวน  10  เสียง 
นายสุพล  นุริตมนต  ครับในขั้นตอนตอไปก็ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติรับคําแปรญัตติตั้งแตวันที่  
ประธานสภาฯ 16 สิงหาคมโดยใชคณะกรรมการชุดเดิมเลยนะครับซึ่งมีคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                          จํานวน 3 ทาน ดังนี้นะครับ 
                                                 1.นายกมล  ศิริเกตุ                 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                                 2.นายสําลี  มะลาศรี                คณะกรรมการแปรญัตติ 
                                                 3.นางสาวสุพรรณี เวียงสิมา        คณะกรรมการ/เลขานุการแปรญัตติ 
                                           ขอผูรับรองดวยครับ 
                                           ผูรับรอง   
                                           1.นางสาว ประกายเพชร  เวียงสิมา 
                                           2.นาย แสน  แสงสุรินทร  
                                          กําหนดวันรับคําขอแปรญัตติ คือ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ถึง     
                                          วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ที่หองประชุมสภาเทศบาลตําบล  
                                          นิเวศน สําหรับการประชุมครั้งตอไปในการ พิจารณาในวาระ 2 และ 3 นั้น กําหนด 
                                           เปน วันจันทร ที่ 20 สงิหาคม  2561  ซึ่งจะขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล 
                                         ตําบลนิเวศนเลยนะครับทานใดเห็นชอบใหมีการ 



                                         ประชุมรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําป 2562 ในวาระ 2 และ 3 
                                         ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
มติที่ประชุม                           เห็นชอบใหมีการประชุมรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562               
                                         ในวาระท่ี 2 และ 3 ในวนัที่ 20 สิงหาคม 2562  จํานวน  10 เสียง 
ระเบยีบวาระท่ี 6                    เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุพล นุริตมนต                  ไมทราบมีสมาชิกทานใดมีเรื่องสอบถามหรือเสนออีกหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวสุพรรณี เวียงสิมา         กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพคะคืออยากจะเสนอเก่ียวกับเรื่องวัสดุงานบาน 
สมาชิกสภาฯ                    งานครัวนะคะเนื่องจากเกิดปญหาวัสดุงานบานงานครัวไมพอใชนะคะก็อยากจะใหทํา  
                                        เปนสัญลักษณไวใหชัดเจนนะคะเพื่อแกไขปญหาคะ 
นายสมเดช แสงสุรินทร            กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯที่เคารพครับการเสนอรางเทศบัญญัติ 
รองนายกฯ                          งบประมาณรายจายประจําป 2562 ในครั้งนี้นะครับก็อยากใหทานสมาชิกสภาเทศบาล 
                                        ตําบลนิเวศนอธิบายใหประชาชนเขาใจวาการจัดซื้อรถกระเชาไฟฟานั้นเปนการแกไข 
                                        ปญหาใหกับประชาชนจึงทําใหงบประมาณในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานนั้น 
                                        นอยลงไมอยากใหประชาชนเขาใจผิดในการดําเนินการแกไขปญหาใหประชาชนครับ 
นางเพ็ญจิตร วังผือ                 ดิฉันพิจารณาแลวสังเกตวาในแตละปงบประมาณนั้นจะเปนงบในดานบุคลากรมาก 
สมาชิสภาฯ                          ในสวนของพนักงานจางเหมานั้นมีจํานวนประมาณ 40 ทาน  นะคะดิฉันสังเกตวาม ี
                                        เจาหนาที่เยอะแตผลงานยังไมเดนชัดเทาไหรโดยเฉพาะเรื่องขยะหรือสิ่งแวดลอมและ 
                                        เรื่องของไฟฟาในการแกไขปญหาก็ยังไมดีเทาที่ควรจึงอยากจะฝากผูบังคับบัญชากําชับ 
                                        ดูแลดวยนะคะเนื่องจากประชาชนไดรองทุกขมาคะ 
นายสมเดช แสงสุรินทร            กระผมก็อยากชี้แจงใหทานสมาชิกสภาฯเขาใจในการแกไขปญหาเรื่องไฟฟานะครับ 
รองนายกฯ                           เปนปญหาที่เราตองชวยกันแกไขใหดีข้ึนในเรื่องของงบประมาณก็จะตองดําเนินการให 
                                        รวดเรว็ครับเพราะในชวงนี้อุปกรณในการแกไขปญหาไมเพียงพอจึงอยากใหเขาใจแต 
                                        เมื่อมีการจัดซื้อรถกระเชาไฟฟาแลวก็คงจะแกไขปญหาใหดีกวาเดิมครับ 
นายสําลี  มะลาศรี                  กระผมก็มีเรื่องเสนอคือสืบเนื่องจากการจัดงานวันแมนะครับคือตามหนวยงานอื่น 
รองประธานสภาฯ                  เขามีการประดับผาแตที่เทศบาลตําบลนิเวศนของเรากลับไมมีการประดับนะครับและ 
                                        อีกเรื่องคือ ถนน คสล. ที่จังหวัดจัดสรรงบประมาณมาใหตอนนี้ยังมีถนนสวนที่ยังไม 
                                        ดําเนินการอยูประมาณ 4 เมตร จึงอยากใหเทศบาลตําบลนิเวศนดําเนินการใหแลวเสร็จ 
                                        ดวยนะครับ 
นายกมล  ศิริเกตุ                    กราบเรียนทานผูบริหารฯทานสมาชิกฯที่เคารพทุกทานนะครับผมขอสนับสนุนขอเสนอ 
สมาชิกสภาฯ                         ทาน เพ็ญจิตร วังผือ ครับผมก็อยากจะเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจาหนาที่ภาคสนามของ 
                                        เรานะครับแตกอนมีการดําเนินการไปตัดหญาภายในหมูบานครับแตในขณะนี้ไมมีการ 
                                        ดําเนินการกระผมจึงไดสอบถามและไดคําตอบวา ทางเทศบาลจะดําเนินการเฉพาะทาง  
                                        เชื่อมระหวางหมูบานแตภายในหมูบานเปนหนาที่ของชาวบานและผูใหญบานซึ่งกระผม 
                                        คิดวาเมื่อเรามีเจาหนาที่จํานวนมากแลวทําไมถึงไมดําเนินการเพราะท่ีผานมาเราก็ 
                                        ดําเนินการไดแตตอนนี้ทําไมถึงไมดําเนินการครับกระผมอยากสอบถามครับ 
 
 
 
 
 



นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม           สําหรับเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานจางเหมานะครับก็ฝากหัวหนาฝายทุกฝาย 
นายกฯ                               นะครับชวยกําชับดูแลดวยนะครับเพราะในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดมีการปรับ 
                                        คาจางใหเพ่ิมขึ้นซึ่งก็ใหพิจารณาการดําเนินงานของแตละทานวาจะเหมาะสมหรือเปลา 
                                        ครับขอบคุณครับ 
นายกมล ศิริเกตุ                     กระผมก็ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกครับคือเวลาทํางานของภาคสนามของเรานะครับวา 
สมาชิกสภาฯ                         ทํางานกันเวลาไหนเพราะเห็นออกปฏิบัติงานก็เวลา 10.00 นกลับเขามาสํานักงานก็   
                                         ประมาณ 11.30 น.และชวงบายก็ไมเห็นออกปฏิบัติงานอีกจึงอยากทราบนะครับ 
นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม           ก็ขอฝากหัวหนาสวนหัวหนาฝายชวยกําชับดูแลเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานอยางเครงครัด 
นายกฯ                                กันดวยนะครับ 
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย          ผมขอเพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่องถนนที่ยังจะตองดําเนินการอีก 4 เมตรนะครับผม 
เลขานุการสภาฯ                     ไดใหกองชางฯออกสํารวจแลวครับ เปนระยะเชื่อมถนนฉะนั้นเราจะตองลงทอดวยจึง 
                                         ตองใหผูรับเหมาดําเนินงานใหแลวเสร็จกอนเราถึงจะเขาไปดําเนินการไดครับสําหรับ 
                                         เรื่องการซอมไฟฟา พอดีชวงนี้เราไมมีบุคลากรครับเนื่องจากเจาหนาที่คน 
                                         เดิมไดลาออกไปประกอบธุรกิจสวนตัวทานนายกฯก็ไดมีนโยบายใหเจาหนาที่มี 
                                         ความสามารถดานไฟฟาใหไปดําเนินการแกไขปญหาใหกอนโดยจะออกแกไขปญหา 
                                         อาทิตยหนึ่ง 2 ครั้งครับซึ่งการดําเนินการออกไปแกไขจะออกตามคํารองขอท่ีสงเขามา 
                                         ตามลําดับครับ 
นายสําลี  มะลาศรี                   ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องถนนเสนไปหมู 7 ขางโรงน้ําแข็งปทุมพรกระผมไดเสนอทุกครั้ง 
รองประธานสภาฯ                    แตก็ยังไมมีการเขาไปดําเนินการแกไขเลยนะครับ 
นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม            ทางกองชางฯออกดําเนินการสํารวจหรือยังเพราะไดแจงใหไปสํารวจและใหรีบดําเนิน 
นายกฯ                                การแลวถายังไมดําเนินการก็ขอใหดําเนินการสํารวจ   
นางละมูล  เมาะราษี                กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯที่เคารพทุกทานคะดิฉันอยากจะเสริม 
สมาชิกสภาฯ                         ในเรื่องการเกบ็คาธรรมเนียมในการเก็บขยะนะคะอยากใหแกไขปญหาในการเก็บขยะ 
                                         เราเก็บไดนอยนะคะขอบคุณคะ 
นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม           สําหรับการเก็บขยะของเรานะครับคาธรรมเนียมสามารถปรับเพิ่มขึ้นสูงไดแตจะ 
นายกฯ                                กระทบกับประชาชนไหมถาหากมีการปรับเพิ่มขึ้นเพราะในอัตราเดิมก็เก็บไมได                                   
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย          ขอนําเรียนครับการดําเนินงานของเทศบาลเปนการบริการสาธารณะ 
เลขานุการสภาฯ                     แตเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศใหทองถิ่นออกเทศบัญญัติเรื่องการ      
                                        จัดเก็บคาธรรมเนียมใหมแต เทศบาลตําบลนิเวศนยังไมมีการปรับอัตราการเก็บขยะ 
                                         ใหมแตอยางใด และขณะนีย้ังไมมีหนวยงานไหนที่ปรับเพิ่มขึ้นครับ                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นายสุพล  นุริตมนต           มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือเปลาครับถาไมมีในวันนี้ก็ขอขอบคุณทาน 
ประธานสภาฯ                        สมาชิกสภาฯเจาหนาที่ที่เขารวมประชุมทุกทานเมื่อไมมีสมาชิก 
                                         ทานใดมีขอสงสัยสอบถามขอปดการประชุมเพียงเทานี้  
 

- เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
  

 
    (ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม  
             (นายพรประสิทธิ์  รัตนวิชัย)  
              ปลัดเทศบาลตําบลนิเวศน 
          เลขานุการสภาเทศบาลตําบลนิเวศน 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพรอมกันตรวจรายงานการะประชุมเปนการถูกตองแลว    

……………………………………………….(  นายแสน  แสงสุรินทร  ) 

......................................................(  นายสุระชัย  วรีะสอน  ) 

......................................................( นางสาวประกายเพชร เวียงสิมา ) 
 
 

 

 ทราบ 
 
 
         (   นายสุพล  นุริตมนต   ) 
              ประธานสภาเทศบาลตําบลนิเวศน 

 

 

  
 

 


