รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9
วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
**************************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ – สกุล
นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์
นายเสนาะ ชูดวง
นายวิลาศ
ประเสริฐสุข
นายเสริม
สว่างอารมณ์
นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง
นายสุภาค
พวงมณี
นายสุจิน
แสงสุข
นายบุญมี
เพ็งสุวรรณ์
นายสุรเสก พันธ์ผูก
นายวัฒนะ ชมภู
นางบุญนาค สินเจริญ
นายทองสุก สว่างอารมณ์

ตาแหน่ง
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

ลายมือชื่อ
พลวัฒน์ สว่างอารมณ์
วิลาศ
ประเสริฐสุข
เสริม
สว่างอารมณ์
กฤตพจน์ เกิดสว่าง
สุภาค
พวงมณี
สุจิน
แสงสุข
บุญมี
เพ็งสุวรรณ์
สุรเสก พันธ์ผูก
วัฒนะ ชมภู
บุญนาค สินเจริญ
ทองสุก สว่างอารมณ์

หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นายจรัญ
งาสุวรรณ์
นายศุภมิตร
รุ่งเรือง
นายสังเวียน
สุวรรณะ
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
นายณรงค์ชัย หลักเมือง
นางโสภา
สมพงศ์
นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
นางพรรณี
โภชฌงค์
นายสมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
นางสาวอรุณ ประสาน
น.ส.ชุรีพร
รุ่งอรุณ

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
รองปลัด เทศบาลฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

ลายมือชื่อ
จรัญ
งาสุวรรณ์
สังเวียน
สุวรรณะ
พิณทอง พิณสุวรรณ
ณรงค์ชัย หลักเมือง
พัฒนศักดิ์ คงสาคร
พรรณี
โภชฌงค์
สมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
อรุณ ประสาน
ชุรีพร รุ่งอรุณ

หมายเหตุ

-2เมื่อถึงเวลา 13.30 น. เลขานุการให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว รายงาน
ประธานสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ว่าสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 11 คน ครบองค์ประชุมแล้ว
นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์ ประธานสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์
ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 (ครั้งที่ผ่านมา)
ประธานสภา ฯ

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่า มี
ข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความอีกหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จานวน 11 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)
ประธานสภา ฯ

เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
ในชั้นต้น และให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น” เมื่อคณะผู้บริหาร ได้พิจารณาอนุมัติให้ตง้ั
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัด
ทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 62 จัตวา“ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามมาตรา 62
ตรีวรรคห้าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี
หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศ บัญญัตินั้น
ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไป
พลางก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคาสั่ง
ยุบสภาเทศบาล

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค์ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้

-31. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
67,033,298.22
เงินสะสม
26,038,376.39
ทุนสารองเงินสะสม
23,402,186.02
รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน
13,901,460.00
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน
7,336,141.71
1.1.6 เงินกู้คงค้าง
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

60,082,307.09

บาท

14,517,579.40
3,206,223.20
1,461,947.96
150,540.00
152,000.00
32,642,425.53
7,951,591.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,864,666.00

บาท

54,823,797.57

บาท

1,460,799.15
15,163,481.84
11,680,516.02
21,675,764.00
30,000.00
4,813,236.56

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 11,715,236.00

บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่

บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
(3) รายจ่ายจริง จานวน
ประกอบด้วย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

5,549,300.00

-4บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หลักการ
รายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม
65,000,000บาท แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้านบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
21,245,600
บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
20,185,600
บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1,060,000
บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ยอดรวม
29,580,100
บาท
แผนงานการศึกษา
7,767,500
บาท
แผนงานสาธารณสุข
6,166,000
บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
185,000
บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
14,851,600
บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
210,000
บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
400,000
บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
ยอดรวม
1,109,600
บาท
แผนงานการเกษตร
1,109,600
บาท
ด้านแผนงานการดาเนินงานอื่น ยอดรวม
13,064,700
บาท
แผนงานงบกลาง
13,064,700
บาท
เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ที่ได้วางแผน
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ร่าง
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560
ของเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 มาตรา 61 ทวิ
มาตรา 61 ตรี และมาตรา 62 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

-5ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดเงิน
ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 65,000,000.- บาทโดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ด้านบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
21,245,600
บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
20,185,600
บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1,060,000
บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ยอดรวม
29,580,100
บาท
แผนงานการศึกษา
7,767,500
บาท
แผนงานสาธารณสุข
6,166,000
บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
185,000
บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
14,851,600
บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
210,000
บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
400,000
บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
ยอดรวม
1,109,600
บาท
แผนงานการเกษตร
1,109,600
บาท
ด้านแผนงานการดาเนินงานอื่น ยอดรวม
13,064,700
บาท
แผนงานงบกลาง
13,064,700
บาท
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
นายกเทศมนตรีฯ

คณะผู้บริหารได้นาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เสนอต่อสภาเพื่อขออนุมัติ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาล ได้มีโครงการที่เป็นประโยชน์สุข สามารถที่ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทางคณะผู้บริหารได้กลั่นกรองในเรื่องของด้านงบประมาณ เรื่องค่าใช้จ่าย จากยอดรับจริงของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงจัดทางบประมาณแบบสมดุล และนาเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าในเรื่องของ
ร่างเทศบัญญัติที่ทางท่านสมาชิกสภาฯได้นาไปพิจารณาแล้ว เห็นว่าตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องนั้น
ก็สามารถที่จะเสนอ นาเรียนต่อสภา ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2560 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
หรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา
ว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม่ นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญ ครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 47 “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย
ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
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ข้อ 48 “ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ประธานสภา
ท้ อ งถิ่ น น าปรึ ก ษาในที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เลื อ กสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการหาข้อยุติตามจานวนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
กาหนด โดยให้นาวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อคณะกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้แจ้งนายอาเภอทราบ ทั้งนี้ใ ห้ดาเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติ
ไม่รับหลักการ ”
มีท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย
ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง

ประธานสภาฯ

งดออกเสียง
- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วาระที่ 1 จานวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี และงดออก
เสียง 1 เสียง
- เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2560
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแล้ว ลาดับต่อไป ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

เลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45
วรรคสาม “ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นที่ประชุมสภาท้องถิ่น”
ข้อ 49 “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลา
เสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ” ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่ประชุม
สภากาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นกันกับการเสนอญัตติ
ข้อ 50 “ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง
เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิน่ รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน”
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ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า ควรจะกาหนดระยะเวลา เสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติกี่วัน? และควรมีการกาหนดคัดเลือก คณะกรรมการแปรญัตติกี่คน? และสมาชิกท่าน
ใดควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตที่ประชุมสภาเช็คจานวนสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมสภาขณะนี้
จานวน 12 เสียง ครบครับ
นายสุภาค พวงมณี
สมาชิกสภาฯ เขต 1

ผมขอเสนอว่าควรจะกาหนดระยะเวลาในการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน โดย ควรจะกาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2559
ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ. ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วยครับ

นายเสริม สว่างอารมณ์ ขอรับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต 1

(ยกมือ)

นายสุรเสก พันธ์ผูก
สมาชิกสภาฯ เขต 2

ขอรับรอง

(ยกมือ)

ประธานสภาฯ

ผู้รบั รองถูกต้อง
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของท่าน สท. สุภาค พวงมณี ว่าสภาฯ ได้กาหนดระยะเวลาในการแปรญัตติเป็นระยะเวลา
3 วัน ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติในระหว่าง วันที่ 4 สิงหาคม 2559 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา
08.00 น.- 16.00 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

ก่อนที่จะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทาหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ในครั้งนี้ กี่คน และจะเสนอใครบ้าง นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกินเจ็ดคน
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
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ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทาหน้าที่แปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในครั้งนี้ กี่คน

เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตที่ประชุมสภาเช็คจานวนสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมสภาขณะนี้ ครับ
จานวน 11 เสียง ครบครับ
นายสุจิน แสงสุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทาหน้าที่แปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในครั้งนี้ จานวน 3 คน

ประธานสภาฯ

ขอผูร้ ับรองด้วยครับ

นายวัฒนะ ชมภู
สมาชิกสภาฯ เขต 2

ขอรับรอง

นางบุญนาค สินเจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ขอรับรอง

(ยกมือ)
(ยกมือ)

ผู้รับรองถูกต้อง
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของท่าน สท. สุจิน แสงสุข ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทาหน้าที่
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ในครั้งนี้ จานวน 3 คน
ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทาหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ เรียงตามลาดับ
จนครบ 3 คน ขอเชิญครับ

นายวิลาศ ประเสริฐสุข ผมขอเสนอ ท่าน สท. กฤตพจน์ เกิดสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทาหน้าที่
สมาชิกสภาฯ เขต 1 แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คนที่ 1
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วยครับ

นายบุญมี เพ็งสุวรรณ์
สมาชิกสภาฯ เขต 2

ขอรับรอง

(ยกมือ)

นายสุภาค พวงมณี
สมาชิกสภาฯ เขต 1

ขอรับรอง

(ยกมือ)

ประธานสภาฯ

ผู้รับรองถูกต้อง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม่
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก ขอมติที่ประชุมสรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ท่าน สท. กฤตพจน์ เกิดสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทาหน้าที่
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คนที่ 1

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา ฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทาหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
ขอเชิญครับ

-9นายสุภาค พวงมณี
สมาชิกสภาฯ เขต 1

ผมขอเสนอ ท่าน สท.สุรเสก พันธ์ผูก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทาหน้าที่
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คนที่ 2

ประธานสภาฯ

ขอผูร้ ับรองด้วยครับ

นายสุจิน แสงสุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2

ขอรับรอง

(ยกมือ)

นายเสริม สว่างอารมณ์ ขอรับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต 1

(ยกมือ)

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
นายวัฒนะ ชมภู
สมาชิกสภาฯ เขต 1
ประธานสภาฯ

ผู้รับรองถูกต้อง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก ขอมติที่ประชุมสรุปว่าที่ประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ท่าน สท.สุรเสก พันธ์ผูก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ในการทาหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 คนที่ 2
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทาหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
ขอเชิญครับ
ผมขอเสนอ ท่าน สท.บุญนาค สินเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทาหน้าที่แปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คนที่ 3
ขอผู้รับรองด้วยครับ

นายวิลาศ ประเสริฐสุข ขอรับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต 1

(ยกมือ)

นายสุรเสก พันธ์ผูก
สมาชิกสภาฯ เขต 2

(ยกมือ)

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ขอรับรอง

ผู้รับรองถูกต้อง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก ขอมติที่ประชุมสรุปว่าที่ประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ท่าน สท.บุญนาค สินเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ในการ ทาหน้าที่แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คนที่ 3
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกที่เสนอ ชื่อ ท่าน สท.กฤตพจน์
เกิดสว่าง สท.สุรเสก พันธ์ผูก และท่าน สท.บุญนาค สินเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ในการทาหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ในครั้งนี้
รับทราบ
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เรื่อง อื่น ๆ

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้สภารับทราบหรือไม่
หลังจากปิดการประชุมสภาในครั้งนี้แล้ว ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น. เพื่อคัดเลือกประธาน
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ในวันนี้ด้วยครับ
รับทราบ
มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่
ไม่มี
หากไม่มีเรื่องอื่นใดแล้ว ผมขอนัดประชุมสภาประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2
ประจาปี 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัตทิ ี่ค้างพิจารณา ขอปิดประชุม

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

ที่ประชุม

รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑4.00 น.
**************************
...................................................... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายทองสุก สว่างอารมณ์)
เลขานุการสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
..................................................
(นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์)
ประธานสภาสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นางบุญนาค สินเจริญ)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายเสริม สว่างอารมณ์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายบุญมี เพ็งสุวรรณ์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

