รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ประจําป$ พ.ศ.๒๕๕๕
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ ห)องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
**************************
รายชื่อผูเขาประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ – สกุล
นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
นายเสนาะ ชูดวง
นายวิลาศ
ประเสริฐสุข
นายเสริม
สวางอารมณ&
นายกฤตพจน& เกิดสวาง
นายสุภาค
พวงมณี
นายสุจิน
แสงสุข
นายบุญมี
เพ็งสุวรรณ&
นายสุรเสก พันธ&ผูก
นายวัฒนะ ชมภู
นางบุญนาค สินเจริญ
นายทองสุก สวางอารมณ&

ตําแหน
แหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชือ่

พลวัฒน&
เสนาะ
วิลาศ
เสริม
กฤตพจน&
สุภาค
สุจิน
บุญมี
สุรเสก
วัฒนะ
บุญนาค
ทองสุก

หมายเหตุ

สวางอารมณ&
ชูดวง
ประเสริฐสุข
สวางอารมณ&
เกิดสวาง
พวงมณี
แสงสุข
เพ็งสุวรรณ&
พันธ&ผูก
ชมภู
สินเจริญ
สวางอารมณ&

รายชื่อผูเขาร
เขารวมประชุ
วมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อ – สกุล
นายจรัญ
งาสุวรรณ&
นางบัญญัติ
เจริญพร
นายสังเวียน
สุวรรณะ
นายชัยมงคล กัณฐศวกําพล
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
นางโสภา
สมพงศ&
นางสาวอรุณ ประสาน

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัด เทศบาลฯ
เจาหนาที่วิเคราะห&ฯ

ลายมือชือ่

หมายเหตุ

จรัญ
งาสุวรรณ&
บัญญัติ
เจริญพร
สังเวียน สุวรรณะ
ชัยมงคล

กัณฐศวกําพล

พิณทอง พิณสุวรรณ
โสภา สมพงศ&
อรุณ ประสาน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
โดยมีนายพลวัฒน สวางอารมณ ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทําหน'าที่
ประธานในที่ประชุม มี ทองสุก สวางอารมณ ทําหน'าที่เลขานุการสภาฯ เมื่อพร'อมแล'ว เลขาฯได'ให'สัญญาณเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทุกทานและผู'เข'ารวมประชุม พร'อมรายงานองคประชุมวาครบ
และได'เชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียน บูชาพระ พร'อมกลาวเป5ดประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
สมัยสามัญประจําป6 ๒๕๕๕ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒

ประธานสภาฯ

-๒เมื่อที่ประชุมพร'อมแล'ว ผมขอเป5ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค สมัยสามัญประจําป6 ๒๕๕๕ สมัยที่ ๑/๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ)งให)ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

ครับ เรียน ทานผู'บริหาร ทานสมาชิกสภาฯทุกทาน เนื่องด'วยอําเภอบางปะกง ได'
กําหนดจั ดงานรั ฐพิ ธีพระราชทานเพลิ งศพ สมเด็ จพระเจ'า ภคินี เธอ เจ'า ฟ?าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยจะมีพิธีถวายดอกไม'จันทน ในวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๕๕ ณ วัดทาสะอ'าน ตําบลทาสะอ'าน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้
จึงขอเชิญทุกทานรวมถวายความจงรักภักดีในพิธีดังกลาวโดยพร'อมเพียงกัน การ
แตงกาย เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณที่ได'รับชั้นสูงสุดไว'ทุกข
หรือเครื่องแบบสีกากี คอพับ สําหรับประชาชนชุดสุภาพไว'ทุกข
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ลว ประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้ง ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯทานใดในที่ประชุม จะขอแก'ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่
แล'วหรือไม หากไมมีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองด'วยครับ

นายกฤตพจน เกิดสว4าง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนทานปรานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผมนายกฤตพจน เกิดสวาง ขอเสนอ
แก'ไขรายงานการประชุมครับ ตามระเบียบระบุวาสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดไมไดลงชื่อ
ไว แตไดเขารวมประชุมใหถือวามาประชุมสภาทองถิ่นครั้งนั้น สมาชิกสภาทองถิ่นผูใด
ที่มาลงชื่อไวแลว แตไมไดเขารวมประชุมในที่ประชุมสภาทองถิ่นไมใหนับเปDนองค&
ประชุมสําหรับสมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้น และใหถือวาขาดประชุม เนื่องจากการประชุม
เมื่อครั้งที่แล'ว ทานสุภาค พวงมณี ได'ลงชื่อมาประชุมแตไมได'เข'าประชุม ดังนั้นก็ถือ
วาขาดการประชุม ผมจึงขอให'ที่ประชุมได'แก'ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล'วด'วยครับ

ประธานสภาฯ

รับทราบครับ ผมได'ให'ทางทานเลขานุการสภาฯได'ดําเนินการแก'ไขเลยครับ

เลขานุการสภาฯ

อนุญาตครับ ผมนายทองสุก สวางอารมณ ขอชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องการเข'ารวมการ
ประชุมอีกเล็กน'อยครับ เนื่องด'วยการเข'ารวมประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลของเรา
นั้นอาจจะมีสมาชิกบางทานที่ยังไมทราบระเบียบเกี่ยวกับการเข'ารวมประชุม การ
ประชุมสภานั้นหากสมาชิกสภาขาดการประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดตอกันโดยไมมี
เหตุอันควรถึงวาสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ดังนั้นฝากทานสมาชิก
สภาทุกทานหากมีธุระจําเปGนที่ไมสามารถเข'ารวมประชุมได'ก็แจ'งตอประธานสภาครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแก'ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมอีกหรือไมหากไมมีผม
ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองด'วยครับ

ที่ประชุมฯ

สมาชิกสภาฯมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล'ว อยางเปGนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๓.๑ การพิจารณาร4างเทศบัญญัติตําบลเรื่องงบประมาณรายจ4าย ประจําป$
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประธานฯ

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ ขอให'ทานนายกเทศมนตรีตําบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค เปGนผู'ชี้แจงครับ

-๓นายกเทศมนตรี ฯ

เรี ย นประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภาฯทุ ก ทาน ผม นายจรั ญ งาสุ ว รรณ
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ขอชี้แจงการพิจารณารางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป6งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในวันนี้ครับ
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด' วยข'อบังคับการประชุมสภาท'องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก' ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข' อ ๔๓ รางข' อ บั ญ ญั ติ ต' อ ง
แบงเปGนข'อและมี บันทึกดังตอไปนี้ (๑) หลักการของรางข'อบัญญั ติ (๒) เหตุผลที่
เสนอรางข'อบัญญัติ
และตามที่ได'สงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป6งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ให'กับทานสมาชิกสภาฯ ไปแล'วนั้น ทุกทานคงจะได'พิจารณามาพอสมควรแล'ว ใน
สวนของรายละเอี ย ดหลั ก การและเหตุ ผ ล รางเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจาย
ประจํ า ป6 พ.ศ.๒๕๕๕ จะขอให' ป ลั ด เทศบาลเปG น ผู' ชี้ แ จง ในฐานะเจ' า หน' า ที่
งบประมาณ ลําดับตอไปครับนี้

ปลัด ทต.ฯ

ขอบคุณครับ เรียนทานประธานสภาฯ ทานผู'บริหาร และทานสมาชิกสภาฯทุกทาน
ผม จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ ปลัดเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก'ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๒ วรรคท'ายบรรดา
ข'อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลที่ใช'บังคับในเรื่องใดอยูกอนแล'วให'ยังคงใช'
บังคับได'ตอไปเปGนการชั่วคราว จนกวาจะได'มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม
ดังนั้นเมื่อเราได'มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเปGนเทศบาลแล'ว อํานาจหน'าที่ของเทศบาล
ตําบลจะแตกตางไปจาก อบต.ประกอบกับเหลือเวลาอีก ๖ เดือนจึงจะสิ้นสุด
ป6งบประมาณ จึงมีความจําเปGนต'องตราเทศบัญญัติงบประมาณขึ้นใหม ประกอบกับ
สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อครั้งที่แล'วผมและรองปลัดฯได'นําเรื่องเข'าหารือกับทาง
กรมและได'รับการแนะนําวาต'องดําเนินการให'เปGนไปตามกฎหมายซึ่งการจัดทําเทศ
บัญญัติงบประมาณกรณีดังกลาว อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด'วยข'อบังคับการประชุมสภาท'องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ ญัตติ สําหรับรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป6งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ นี้เปGนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายที่ไมสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได' จึงต'องแยก
พิจารณาเปGนวาระตางๆดังนี้ วาระที่ ๑ รับหลักการ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ วาระ
ที่ ๓ การลงมติ วาจะให'ตราเปGนเทศบัญญัติหรือไม ตอไปก็จะเปGนรายละเดียด
ประกอบงบประมาณรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป6 พ.ศ.๒๕๕๕
๑. สถานการณคลัง
ในป6งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ประมาณ
การรายรับไว' ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในสวนของ
รายได'ที่เทศบาลจัดเก็บเองจะได'ปรับปรุงการจัดเก็บให'มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใน
สวนของงบประมาณรายจาย ได'กําหนดวงเงินรายจายไว' จํานวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถจัดทําบริการสาธารณะด'านตางๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ให'มีประสิทธิผล และคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํางบประมาณของ
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค เปGนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล

-๔(รายจายเทากับรายรับ) นอกจากนั้นในปQจจุบัน เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค มีเงินสะสมคงเหลือ จํานวน ๑๘,๓๗๔,๕๐๑.๙๔ บาท ทําให'ฐานะด'านการ
คลัง ของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค มีความมั่นคงพอสมควร
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร4างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
เรื่อง งบประมาณรายจ4ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ด'วยกระทรวงมหาดไทยได'มีประกาศจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง
เปGนเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เปGน
ต'นไป จึงทําให'อํานาจหน'าที่ต'องเปลี่ยนมาเปGนอํานาจหน'าที่ของเทศบาลตําบลประกอบกับ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก'ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๒ วรรค ๔ กําหนดไว'วา บรรดาข'อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลที่
ใช'บังคับในเรื่องใดอยูกอนแล'วให'ยังคงบังคับใช'ได'ตอไปเปGนการชั่วคราวจนกวาจะได'มีการ
ตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นมาใหม
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง ได'ประกาศใช'ข'อบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป6งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แล'ว กอนจัดตั้งเปGนเทศบาลและใช'มา
จนถึงปQจจุบัน แตเนื่องจากอํานาจและหน'าที่ต'องเปลี่ยนเปGนอํานาจหน'าที่ของเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค จึงมีความจําต'องตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป6งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้นใหม โดยยึดเค'าโครงของข'อบัญญัติงบประมาณ
รายจายขององคการบริหารสวนตําบลที่ประกาศใช'แล'ว
ด)าน
ด)านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด)านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร'างความเข'มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด)านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด)านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ4ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
๑๖,๖๗๔,๓๐๐
๑๕,๘๘๔,๓๐๐
๗๙๐,๐๐๐
๑๙,๘๙๗,๓๐๐
๔,๐๓๔,๒๖๐
๕,๔๓๓,๒๔๐
๖๐๕,๐๐๐
๗,๘๕๓,๘๐๐
๑,๒๕๖,๐๐๐
๗๑๕,๐๐๐
๑,๗๐๑,๔๐๐
๑,๗๐๑,๔๐๐
๑,๗๒๗,๐๐๐
๑,๗๒๗,๐๐๐
๔๐,๐๐๐,๐๐๐

ประธานฯ

-๕ครับ ตามที่นายก และปลัดเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคได'รวมกัน
แถลงถึงหลักการและเหตุผลของรางข'อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป6 พ.ศ.
๒๕๕๕ ตอสภาไปนั้น มี สมาชิ กสภาฯทานใดที่ ประสงคจะอภิป รายเพิ่ มเติมอี ก
หรือไมครับ
ขออนุญาตครับ ทานประธานฯ ผมนายวิลาศ ประเสริฐสุข สมาชิกสภาฯ เขต ๑
เนื่องจากผมได'ตรวจดูรางเทศบัญญัติแล'วไมมีโครงการจัดซื้อถังขยะ ผมเปGนหวงครับ
เนื่องจากตอนนี้ถังขยะแตกชํารุดเยอะทําให'ขยะล'นมีแนวทางแก'ไขในการจัดการ
ปQญหานี้บ'างหรือเปลาครับ
เรียนทานประธานฯ ทานสมาชิกสภาทุกทาน ขออนุญาตชี้แจงครับ ในเรื่องถังขยะ
เปG น หมวดวั ส ดุ เ มื่ อ ไมมี ใ นรางเทศบั ญ ญั ติ แตถ' า มี ค วามจํ า เปG น เรงดวนผมโอน
งบประมาณมาจัดซื้อให' เนื่องจากเปGนอํานาจของผู'บริหารที่จะดําเนินการได'ครับ
ครับมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ

ที่ประชุมฯ

-ไมมี

ประธานฯ

หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป6งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ที่ประชุม

มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป6งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ อยางเปGนเอกฉันท

ประธานฯ

สรุปผลการลงมติ สภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคมีมติรับหลักการ
แหงรางเทศบัญญัติตําบลเรื่องงบประมาณรายจายประจําป6งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
เรียบร'อยแล'ว และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติ จํานวนกี่ทานเพื่อเปGนคณะกรรมการแปรญัตติ ตอไป
เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายสุจิน แสงสุข สมาชิกสภาฯ
เขต ๒ ผมขอให'ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนสามคนครับ
มีทานใดเสนออีกหรือไม ถ'าไมมีเปGนอันวาที่ประชุมเห็นชอบให'ตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติ จํานวนสามคน ตอไปขอให'เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับ
เห็นชอบและรวมกันเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ ดังนี้
นายกฤตพจน เกิดสวาง เสนอชื่อนายวิลาศ ประเสริฐสุข โดยมีผู'รับรองจํานวน ๒
ทาน คือนายสุรเสก พันธผูก และนายสุจิน แสงสุข

ประธานฯ

นายวิลาศ ประเสริฐสุข
สมาชิกสภาฯ เขต๑
นายกเทศมนตรี

นายสุจิน แสงสุข
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ

ประธานฯ

มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อผู'ใดเปGนกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ อีกหรือไม

ที่ประชุมฯ

ไมมีผู'ใดเสนอ

ประธานฯ

หากไมมีผู'ใดเสนอเปGนอันวานายวิลาศ ประเสริฐสุข เปGนคณะกรรมการแปรญัตติ คน
ที่ ๑ ตอไปขอให'ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒

ที่ประชุมฯ

เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ ดังนี้
นายสุรเสก พันธผูก เสนอชื่อนายกฤตพจน เกิดสวาง โดยมีผู'รับรองจํานวน ๒ ทาน
คือนางบุญนาค สินเจริญ และนายสุภาค พวงมณี

ประธานฯ

มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อผู'ใดเปGนกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ อีกหรือไม

ที่ประชุมฯ

ไมมีผู'ใดเสนอ

-๖ประธานฯ

หากไมมีผู'ใดเสนอเปGนอันวานายกฤตพจน เกิดสวาง เปGนคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๒ ตอไปขอให'ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ ดังนี้
นายวิลาศ ประเสริฐสุข เสนอชื่อนางบุญนาค สินเจริญ โดยมีผู'รับรองจํานวน ๒ ทาน
คือนายกฤตพจน เกิดสวาง และนายวัฒนะ ชมภู
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อผู'ใดเปGนกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ อีกหรือไม
ไมมีผู'ใดเสนอ
หากไมมีผู'ใดเสนอเปGนอันวานางบุญนาค สินเจริญ เปGนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
เมื่อไมมีผู'ใดเสนอรายชื่อเปGนคณะกรรมการแปรญัตติอื่นใดอีกให'ถือวาผู'ที่ได'รับการ
เสนอชื่อแตงตั้งเปGนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ ทานดังนี้
. นายวิลาศ ประเสริฐสุข
. นายกฤตพจน เกิดสวาง
. นางบุญนาค สินเจริญ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาด'ว ยข' อบั งคั บการประชุมสภาท' องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๓ ญัตติ ข'อ ๔๕ วรรค ๓ ญัตติรางข'อบัญญัติงบประมาณรายจาย
จะพิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ย วไมได' และในการพิ จ ารณาวาระที่ ส องให' กํา หนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว'ไมน'อยกวา ๒๔ ชั่วโมง นับแตสภาท'องถิ่นมีมติ
รับหลักการแหงรางข'อบัญญัติงบประมาณนั้นกําหนดรับคําเสนอแปรญัตติตั้งแตวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.และป5ดรับคําแปรญัตติในวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.ขอให'ที่ประชุมเห็นชอบด'วยครับ
มีมติเห็นชอบ
เรื่อง ญัตติอื่นๆ
มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม ครับ
-ไมมี
หากไมมีผมขอป5ดการประชุมแตเพียงเทานี้ และขอให'ทุกทานมาประชุมอีกครั้งใน
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ
ปEดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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