(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลที่วัง
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2557
วันศุกร์ที่ 29 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลที่วัง

ผู้มำประชุม
ที่
๑.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
๑0.
11.
12.

ชื่อ - สกุล
นายบุญสม
นายระแบบ
นายสัญญา
นายสมศักดิ์
นางอุไรวรรณ
นายชัยณรงค์
นายวิโรจน์
นายสมบูรณ์
นายนิทน
นายวิชิต
นายบุญยืน
นายมงคล

วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแก้ว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ์
วงศ์เมฆ
แป้นสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทร์สุวรรณ
ไชยฤกษ์

ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ลำยมือชื่อ
บุญสม
ระแบบ
สัญญา
สมศักดิ์
อุไรวรรณ
ชัยณรงค์
วิโรจน์
สมบูรณ์
นิทน
วิชิต
บุญยืน
มงคล

วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแก้ว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ์
วงศ์เมฆ
แป้นสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทร์สุวรรณ
ไชยฤกษ์

ผู้ไม่มำประชุม
ผู้เข้ำร่วมประชุม
ที่
๑.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ - สกุล
นายเชาวลิต
นายราเชษ
นายสมชาย
นางสาววัชรี
นายธีรศักดิ์
นายกัญช์
นางสาวพรรณี

เจริญพงศ์
เอียดเสน
แป้นสุข
นุ่นสังข์
คาแหง
อินทนู
สุกใส

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตาบลที่วัง
ผู้อานวยการกองคลัง

ลำยมือชื่อ
เชาวลิต
สมชาย
ธีรศักดิ์
กัญช์
พรรณี

เจริญพงศ์
แป้นสุข
คาแหง
อินทนู
สุกใส

เปิดประชุม 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตาบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตาบลที่วัง อ้างถึงประกาศสภาเทศบาลตาบลที่วัง เรื่องเรียกประชุม
สภาเทศบาลตาบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที3่ ประจาปี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลตาบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลที่วัง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2557 มีกาหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นั้น
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
ระเบียบวำระที่ ๑

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
- ไม่มี

ระเบียบวำระที่ 2

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
การประชุมสภาเทศบาลตาบลที่วั ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2557
ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อ วั นที่ 25 เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ขอให้
ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม อี ก ครั้ ง หนึ่ ง หากมี ข้ อ ความ หรื อ
ความหมายใดที่คลาดเคลื่ อนจากการประชุม มีส มาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไข
ถ้อยคาหรื อข้อความใดบ้างหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุม
รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยมติเอกฉันท์
เห็นชอบ
12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง

ที่ประชุม

ระเบียบวำระที่ 3
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยกัญช์ อินทนู
ปลัดเทศบำล

เรื่องเพื่อพิจำรณำ
3.1 ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่ำปรับผิดสัญญำตำม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2556
ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลที่วัง ท่านนายก คณะผู้บริหารและท่าน
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขออนุญาตชี้แจงในรายละเอียดดังต่อไปนี้
ครับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอั นเนื่องมาจากการปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า 300 บาท โดยบังคับใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับ
หน่วยงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับ
หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 ซึ่ง
สัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 ยังมีนิติ
สัมพัน ธ์อยู่ และยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือสัญญาดังกล่ าวยังมีนิติ
สัมพันธ์อยู่ แต่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 25566 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ให้ความช่วยเหลือ
ฯ ซึ่งผู้ประกอบการก่อสร้างที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องยื่นคาร้องขอ
ต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ โดยมี
ผู้ป ระกอบการที่เข้าหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขที่งานนิติการได้ตรวจสอบแล้ วที่เข้า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ หจก.ส.สมวงค์การพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามมติ

๓
คณะรัฐมนตรีและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเท็จจริงปรากฏคือ หจก.ส.สมวงค์การพาณิชย์ ได้
ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสเพชร หมู่ที่ 9 ตาบลที่วัง ตาม
สัญญา เลขที่ 13/2555 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555 และเอกสารแนบท้าย
สัญญาจ้าง เลขที่ 13/2555 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ผู้รับจ้างได้
ทางานแล้วเสร็จในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ล่าช้ากว่ากาหนด 62 วัน จึงต้อง
เสียค่าปรับ เป็นเงิน 90,458 บาท หจก.ส.สมวงศ์การพาณิชย์ ได้ยื่นคาร้องขอ
คื น เงิ น ค่ า ปรั บ ผิ ด สั ญ ญา ต่ อ เทศบาลต าบลที่ วั ง ภายใน 60 วั น นั บ ถั ด จาก
คณะรัฐมนตรีมีมติ ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอคืนเงินค่าปรับผิดสัญญา ตามสัญญา
จ้างที่ได้ล งนามไว้กับเทศบาลตาบลที่วัง ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 ฉะนั้น
หจก.ส.สมวงศ์การพาณิชย์ จึงอยู่ในข่ายที่เทศบาลตาบลที่วังต้องคืนเงินค่าปรับผิด
สัญญา ให้ หจก. ส.สมวงศ์การพาณิชย์ จานวนเงินที่คืนค่าปรับ 90,458 บาท
เนื่ อ งจากเทศบาลต าบลที่ วั ง ไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในการคืนเงินค่าปรับ ผิด
สัญญา จึงอาศัยอานาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 68 (2) การขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณ ที่รับ
เงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ดังนั้นเทศบาลตาบลที่วัง จึงมีความ
จาเป็นต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบลที่วัง เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าปรับ
ผิดสัญญา ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้กับ หจก. ส.สมวงศ์การพาณิชย์ จำนวนเงิน
ทีค่ ืนค่ำปรับ 90,458 บำท
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เมื่ อ ท่ า นปลั ด ได้ ชี้ แ จงแล้ ว ผมเห็ น ว่ า ก็ ก ระจ่ า งชั ด พอสมควร สมาชิ ก ท่ า นใด
จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์
เห็นชอบ
12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง
3.2 ญัตติ เรื่องพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2558 (ขั้นแปรญัตติ)
ตามที่ ก ารประชุ ม สภาเทศบาล
ตาบลที่วัง เมื่อครั้งก่อน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย
1. นายสมบูรณ์ แป้นสุข
เป็นประธานคณะกรรมการ
2. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ
เป็นกรรมการ
3. นายนิทน สระบัว เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเมื่อที่ประชุมมีมติรับร่างเทศบัญญัติและมี
คณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรค 3 กาหนดว่าญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

๔
วาระที่สองให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ ซึ่งสภาจะต้องดาเนินการดังนี้
1. กาหนดเวลาเสนอคาแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
2. กาหนดระยะเวลาพิจารณาคาแปรญัตติ
และหลั ง จากที่มี การแปรญัตติเรี ยบร้อยแล้ ว ให้ ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ
รายงานต่อประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ กาหนดเวลาเสนอคาแปร
ญัตติ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึง เวลา 14.00 น. ของ
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 และคณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาคาแปร
ญัตติ ในวัน ที่ 27 สิ งหาคม 2557 เวลา 10.00 น. เมื่อ การประชุม ของ
คณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณาลงมติ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ผมขอเชิ ญ ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ชี้แจงผลการประชุมแปรญัตติต่อที่ประชุมทราบ
นำยสมบูรณ์ แป้นสุข
จากการประชุมสภา เทศบาลตาบลที่วัง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ประธำนคณะกรรมกำรแปรฯ ได้มีมติรับหลักการร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 และได้ กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ เวลา 13.00 น. ของวันที่
25 สิงหาคม 2557 ถึง 14.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และได้
กาหนดนัด ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา
10.00 น. เพื่อนาเสนอประธานสภาเทศบาลตาบลที่วังต่อไป และประธานได้แจ้ง
ให้ผู้บริหารสมาชิกสภาผู้แปร ญัตติ และเจ้า หน้าที่ข องเทศบาลผู้ รับมอบอานาจ
จากนายกเทศมนตรีมาเข้าชี้แจงแถลงข้อเท็จจริง ในการประชุมประธานได้นาเรื่อง
ที่สมาชิกสภาเทศบาลขอแปรญัตติไว้มาประชุมพิจารณาตามลาดับ ผมขอเชิญนาย
สัญญา เทวภักดิ์ สมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นคาแปรญัตติเข้ามาชี้แจง ครับ นำยสัญญำ
เทวภักดิ์ สมำชิกสภำฯ เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ กระผมเสนอคาแปร
ญัตติดงั นี้
1. สำนักปลัดเทศบำล แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำน
ทั่วไป งบดำเนินงำน ประเภทค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธี
กำร จ ำนวน 210,000 บำท ขอแปรญั ต ติ ล ดเหลื อ 50,000 บำท
เหตุผล กระผมคิดว่างบประมาณจากรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการมี
จานวนสูงกว่าปีที่แล้วมากไป ควรตั้งให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา นำยสมบูรณ์ แป้น
สุข ประธำนกรรมกำรฯ ขอเชิญนายสัญญา เทวภักดิ์ ออกจากห้องประชุมและขอ
เชิญ นางมาริสา เพ็ชรทอง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ามาแถลงข้อเท็จจริง นำง
มำริ สำ เพ็ ชรทอง หัว หน้ำ ฝ่ ำ ยบริ ก ำรฯ เรีย นประธานกรรมการแปรญั ต ติ ฯ
สาหรับรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการที่ ได้ตั้งไว้สูงกว่าปีที่แล้วเนื่องจาก ใน
ปีที่แล้วมีเพียงค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล จานวน 50,000 บาท
ค่าเลี้ยงรับรองในการ ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
20,000 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ตั้งค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและวัน
สาคัญของชาติไว้ในรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการด้วยตามรูปแบบการ
จาแนกงบประมาณแบบใหม่ ทาให้ดูแล้วยอดจะสูงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้
ตั้งค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและวันสาคัญไว้ในรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ในความเป็นจริงแล้วงบประมาณตั้งไว้ใกล้เคียง

๕
กับปีที่แล้วค่ะ นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ประธำนกรรมกำรฯ ขอเชิญนางมาริสา
เพ็ชรทอง ออกจากห้องประชุม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้แถลงข้อเท็จจริงแล้ว
ผมขอมติที่ประชุมครับ ที่ประชุม มีมติให้ยืนตำมร่ำงเดิมด้วยคะแนน 3 เสี ย ง
นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ประธำนกรรมกำร ขอเชิญ นายสัญญา เทวภักดิ์ สมาชิก
สภาฯ ผู้ยื่นเสนอคาแปรญัตติเข้ามาชี้แจง และขอแจ้งให้ทราบว่า รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ จานวน 210,000 บาท ขอแปรญัตติลดเหลือ 50,000
บาท ที่ประชุมมีมติยืนตามร่างเดิมด้วยคะแนน 3 เสียง นำยสัญญำ เทวภักดิ์
สมำชิกสภำฯ รับทรำบ นำยสัญญำ เทวภักดิ์ สมำชิกสภำฯ เรียนประธาน
กรรมการแปรญัตติ กระผมเสนอคาแปรญัตติดังนี้
2. กองวิ ช ำกำรและแผนงำน แผนงำนบริ ห ำรงำนทั่ ว ไป งำน
วำงแผนสถิติและวิชำกำร งบดำเนินงำน ประเภทค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งบริกำร จำนวน 130,000 บำท ขอแปรญัตติลดเหลือ 50,000 บำท
เหตุผล กระผมคิดว่างบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ มีจานวนสูงเกินไป
ขอลดให้เหลือ 50,000 บาท เพื่อความเหมาะสม
นำยสมบูรณ์ แป้นสุข
ประธำนกรรมกำรฯ ขอเชิญนายสัญญา เทวภักดิ์ ออกจากห้องประชุม และขอ
เชิญ นางมาริสา เพ็ชรทอง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ามาแถลงข้อเท็จจริง นำง
มำริสำ เพ็ชรทอง หน.ฝ่ำยบริกำรฯ เรียนประธานกรรมการแปรญัตติฯ สาหรับ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองวิชาการและแผนงานนั้น ในปีที่แล้วตั้งไว้
75,000 บาท โอนเพิ่มมา 50,000 บาท รวมแล้ว 125,000 บาท เพราะ
กองวิชาการและแผนงานมีภารกิจที่ต้องจัดทาป้ายประชาสัมพั นธ์เป็นจานวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นตามนโยบาย ของรัฐบาล นโยบาย ของผู้บริหารเทศบาลตาบลที่วังค่ะ
เมื่อเปรี ย บเทียบกับค่าใช้จ่ายของปีที่แล้ ว จานวน 120,000 บาท ถือได้ว่า
เหมาะสมแล้วค่ะ นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ประธำนกรรมกำรฯ ขอเชิญนางมาริสา
เพ็ชรทอง ออกจากห้องประชุม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้แถลงข้อเท็จจริง
แล้ว ผมขอมติที่ประชุมครับ ที่ประชุมมีมติให้ยืนตำมร่ำงเดิมด้วยคะแนน 3 เสียง
นำยสมบู ร ณ์ แป้ น สุ ข ประธำนกรรมกำร ล าดั บ ต่ อ ไปขอเชิ ญ นายสั ญ ญา
เทวภักดิ์ สมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นเสนอคาแปรญัตติเข้ามาชี้แจง ครับ และขอแจ้งให้
ทราบว่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 130,000 บาท ขอแปรญัตติ
ลดเหลื อ 50,000 บาท ที่ป ระชุมมีมติยืนตาม ร่างเดิมด้ว ยคะแนน 3 เสี ย ง
นำยสัญญำ เทวภักดิ์ สมำชิกสภำฯ รับทรำบ นำยสัญญำ เทวภักดิ์ เรียน
ประธานกรรมการแปรญัตติ กระผมเสนอคาแปรญัตติดังนี้ สมำชิกสภำฯ
3. กองวิ ช ำกำรและแผนงำน แผนงำนบริ ห ำรงำนทั่ ว ไป งำน
วำงแผนสถิติและวิชำกำร งบดำเนินงำน ประเภทค่ำใช้สอย ค่ำใช้จ่ำยจัดทำ
เอกสำรเผยแพร่กำรดำเนินงำน จำนวน 150,000 บำท ขอแปรญัตติลด
เหลือ 80,000 บำท
เหตุผล กระผมคิดว่างบประมาณค่าใช้จ่ายจัดทาเอกสารเผยแพร่การดาเนินงาน
ตั้ ง ไว้ สู ง เกิ น ไป เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยจริ ง ของปี ที่ แ ล้ ว ขอลดให้ เ หลื อ
80,000 บาท เพื่อความเหมาะสม นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ประธานกรรมการฯ
ขอเชิ ญ นายสั ญ ญา เทวภั ก ดิ์ ออกจากห้ อ งประชุ ม และขอเชิ ญ นางมาริ ส า

๖
เพ็ชรทอง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ามาแถลงข้อเท็จจริง นำงมำริสำ เพ็ชรทอง
หน.ฝ่ำ ยบริกำรฯ เรียนประธานกรรมการแปรญัตติฯ สาหรับค่าใช้จ่ายจัดทา
เอกสารเผยแพร่การดาเนินงาน นั้นตั้งไว้เพื่อสาหรับการจัดทาวารสาร และแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ปีที่แล้วได้จัดทาวารสารประจาปีไป จานวน 96,000 บาท และ
ในปีนี้คาดว่าจะจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพิ่ม หากลดเหลือ 80,000 บาท
อาจจะไม่ เ พี ย งพอในการด าเนิ น การค่ ะ นำยสมบู ร ณ์ แป้ น สุ ข ประธำน
กรรมกำรฯ ขอเชิญนางมาริสา เพ็ชรทอง ออกจากห้องประชุม และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ได้แถลงข้อเท็จจริงแล้ว ผมขอมติที่ ประชุมครับ ที่ประชุมมีมติให้ยืน
ตำมร่ำงเดิมด้วยคะแนน 3 เสียง นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ประธำนกรรมกำรฯ
ลาดับต่อไป ขอเชิญ นายสัญญา เทวภักดิ์ สมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นเสนอคาแปรญัตติ
เข้ามาชี้แจง และขอแจ้งให้ทราบว่า ค่าใช้จ่ายจัดทาเอกสารเผยแพร่การดาเนินงาน
จานวน 150,000 บาท ขอแปรญัตติลดเหลือ 80,000 บาท ที่ประชุมมีมติ
ยืนตามร่างเดิมด้วยคะแนน 3 เสียง นำยสัญญำ เทวภักดิ์ รับทรำบ สมำชิก
สภำฯ นำยสัญญำ เทวภักดิ์ สมำชิกสภำฯ เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ
กระผมเสนอคาแปรญัตติดังนี้
4. กองวิ ช ำกำรและแผนงำน แผนงำนบริ ห ำรงำนทั่ ว ไป งำน
วำงแผนสถิติและวิชำกำร งบดำเนินงำน ประเภทค่ำใช้สอย โครงกำรเทศบำล
พบประชำชน จำนวน 120,000 บำท ขอแปรญัตติลดเหลือ 50,000 บำท
เหตุผล กระผมคิดว่าโครงการเทศบาลพบประชาชน งบประมาณตั้งไว้สูงเกินไป
ขอลดให้เหลือ 50,000 บาท เพื่อความเหมาะสม
นำยสมบูรณ์ แป้นสุข
ประธำนกรรมกำรฯ ขอเชิญนายสัญญา เทวภักดิ์ ออกจากห้องประชุม และขอ
เชิญนางมาริสา เพ็ชรทอง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ามาแถลงข้อเท็จจริง นำงมำริสำ
เพ็ชรทอง หน.ฝ่ำยบริกำรฯ เรียนประธานกรรมการแปรญัตติฯ สาหรับค่าใช้จ่าย
โครงการเทศบาลพบประชาชนนั้น จากการจัดเวทีประชาคม ได้มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่
5 เสนอโครงการไว้ เพื่ อ เป็ น การให้ บ ริ ก ารประชาชนในเชิ ง รุ ก ตามหลั ก
ธรรมาภิบาล ในปีที่แล้ว ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้งบประมาณไปเกือบหมด ในปี
นี้ตั้งไว้ 120,000 บาท ถือว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้ว หากลดเหลือ 50,000 บาท
คงไม่เพียงพอในการดาเนินการค่ะ นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ประธำนกรรมกำรฯ
ขอเชิญนางมาริสา เพ็ชรทอง ออกจากห้องประชุม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้
แถลงข้อเท็จจริงแล้ว ผมขอมติที่ประชุมครับ ที่ประชุม มี ม ติ ใ ห้ ยื น ตำมร่ ำ งเดิ ม
ด้วยคะแนน 3 เสียง นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ประธำนกรรมกำรฯ ลาดับต่อไป
ขอเชิญ นายสัญญา เทวภักดิ์ สมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นเสนอคาแปรญัตติเข้ามาชี้แจง
และขอแจ้งให้ทราบว่า โครงการเทศบาลพบประชาชน จานวน 120,000 บาท
ขอแปรญัตติลดเหลือ 50,000 บาท ที่ประชุมมีมติยืนตามร่างเดิมด้วยคะแนน
3 เสียง นำยสัญญำ เทวภักดิ์ สมำชิกสภำฯ รับทรำบ นำยสัญญำ เทวภักดิ์
สมำชิกสภำฯ เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ กระผมเสนอคาแปรญัตติดังนี้
5. สำนักปลัดเทศบำล แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน งบดำเนินงำน ประเภทค่ำใช้

๗
สอยค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จำนวน 130,000 บำท ขอแปรญัตติลด
เหลือ 50,000 บำท
เหตุผล กระผมคิดว่างบประมาณค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้สูงเกินไป ขอ
ลดให้เหลือ 50,000 บาท เพื่อความเหมาะสม นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ประธำน
กรรมกำรฯ ขอเชิญนายสัญญา เทวภักดิ์ ออกจากห้องประชุม และขอเชิญนาง
มาริสา เพ็ชรทอง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ามาแถลงข้อเท็จจริง นำงมำริสำ
เพ็ชรทอง หน.ฝ่ำยบริกำรฯ เรียนประธานกรรมการแปรญัตติฯ สาหรับค่าบารุง
และซ่อมแซม นั้น เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีจานวนรถยนต์ที่
อยู่ในความรั บผิ ดชอบหลายคัน โดยเฉพาะรถบรรทุกน้ามีส ภาพเก่าแล้ว และ
เนื่องจากในปีนี้นั้น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงครุภัณฑ์นั้นได้ลดจานวนลงเพราะว่าใน
การซ่อมบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นถ้าเป็นการซ่อมบารุงปกติ หรือค่า
ซ่ อ มกลางไม่ ใช่ โ ครงสร้ า งของครุ ภั ณ ฑ์ ข นาดใหญ่ นั้ น ให้ ตั้ ง งบประมาณไว้ ใ น
รายการนี้ จะเห็นได้ว่างบประมาณในการรายนี้เพิ่มขึ้นก็จริง แต่ในค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ นั้นได้ปรับยอดลง เมื่อเปรียบเทียบแล้วถือว่าใกล้เคียงกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีที่แล้วค่ะ นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ประธำนกรรมกำรฯ
ขอเชิญนางมาริสา เพ็ชรทอง ออกจากห้องประชุม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้
แถลงข้อเท็จจริงแล้ว ผมขอมติที่ประชุมครับ ที่ประชุม มีมติให้ยืนตำมร่ำงเดิม
ด้วยคะแนน 3 เสียง นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ประธำนกรรมกำรฯ ลาดับต่อไป
ขอเชิญ นายสัญญา เทวภักดิ์ สมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นเสนอคาแปร ญัต ติเข้ามาชี้แจง
และขอแจ้งให้ทราบว่า ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 130,000 บาท
ขอแปรญัตติลดเหลือ 50,000 บาท ที่ประชุมมีมติยืนตามร่างเดิมด้วยคะแนน
3 เสียง นำยสัญญำ เทวภักดิ์ สมำชิกสภำฯ รับทรำบ นำยสัญญำ เทวภักดิ์
สมำชิกสภำฯ เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ กระผมเสนอคาแปรญัตติดังนี้
6. สำนักปลัดเทศบำล แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน งบดำเนินงำน ประเภทค่ำใช้
สอย โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน
150,000 บำท ขอแปรญัตติลดเหลือ 100,000 บำท
เหตุผล กระผมคิดว่างบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้สูงเกินไป ในปีที่แล้วตั้งไว้ไม่ได้ใช้จ่าย ขอลดให้เหลือ
100,000 บาท เพื่อความเหมาะสม
นำยสมบูร ณ์ แป้นสุข ประธำน
กรรมกำรฯ ขอเชิญนายสัญญา เทวภักดิ์ ออกจากห้องประชุม และขอเชิญนาง
มาริสา เพ็ชรทอง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ามาแถลงข้อเท็จจริง นำงมำริสำ
เพ็ชรทอง หน.ฝ่ำยบริกำรฯเรียนประธานกรรมการแปรญัตติฯ ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) นั้น ตั้งไว้ 150,000 บาท
เนื่องจากไม่ได้มีการฝึกอบรมทบทวนมาหลายปีแล้ว และในปีนี้นั้น งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่า จะจัดโครงการในปีนี้ ซึ่งในการดาเนินการโครงการต้อง
ใช้ระยะเวลาหลายวัน ทาให้มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการสูง หากลดเหลือ
100,000 บาท นั้น คาดว่าจะไม่เพียงพอในการดาเนินการ นำยสมบูรณ์ แป้น
สุข ประธำนกรรมกำรฯ ขอเชิญนางมาริสา เพ็ชรทอง ออกจากห้องประชุม และ
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เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้แถลงข้อเท็จจริงแล้ว ผมขอมติที่ประชุมครับ ที่ประชุม มี
มติ ใ ห้ยื น ตำมร่ ำ งเดิม ด้ ว ยคะแนน 3 เสีย ง นำยสมบู ร ณ์ แป้ น สุ ข ประธำน
กรรมกำรฯ ลาดับต่อไป ขอเชิญ นายสัญญา เทวภักดิ์ สมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นเสนอคา
แปรญัตติเข้ามาชี้แจง และขอแจ้งให้ทราบว่า โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จานวน 150,000 บาท ขอแปรญัตติลด
เหลือ 100,000 บาท ที่ประชุมมีมติยืนตามร่างเดิมด้วยคะแนน 3 เสียง นำย
สัญญำ เทวภักดิ์ รับทรำบ สมำชิกสภำฯ นำยสัญญำ เทวภักดิ์ สมำชิกสภำฯ
เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ กระผมเสนอคาแปรญัตติดังนี้
7. สำนักปลัดเทศบำล แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน งบดำเนินงำน ประเภทค่ำใช้
สอย โครงกำรรัก ษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยให้กับประชำชน
160,000 บำท ขอแปรญัตติลดเหลือ 100,000 บำท
เหตุผล กระผมคิดว่างบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยให้กับประชาชน ตั้งไว้สูงเกินไป ขอลดให้เหลือ 100,000 บาท
เพื่อความเหมาะสม นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ประธำนกรรมกำรฯ ขอเชิญนาย
สั ญ ญา เทวภั ก ดิ์ ออกจากห้ อ งประชุ ม และขอเชิ ญ นางมาริ ส า เพ็ ช รทอง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ามาแถลงข้อเท็จจริง นำงมำริสำ เพ็ชรทอง หน.ฝ่ำย
บริกำรฯ เรียนประธานกรรมการแปรญัตติฯ ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน นั้น ตั้งไว้ 160,000 บาท เนื่องจาก
ตามนโยบายของ คสช. ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนสถานีตารวจภูธร
ในพื้นที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน ในปีนี้
จึงตั้งงบประมาณไว้สู งกว่าปีนี้แล้ ว เพื่อดาเนินงานตามนโยบายของ คสช. นำย
สมบูรณ์ แป้นสุข ประธำนกรรมกำรฯขอเชิญนางมาริสา เพ็ชรทอง ออกจาก
ห้องประชุม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้แถลงข้อเท็จจริงแล้ว ผมขอมติที่ประชุม
ครับ ที่ประชุม
มีมติให้ยืนตำมร่ำงเดิมด้วยคะแนน 3 เสียง นำยสมบูร ณ์
แป้นสุข ลาดับต่อไป ขอเชิญ นายสัญญา เทวภักดิ์ สมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นเสนอคา
แปร ประธำนกรรมกำร ญัตติเข้ามาชี้แจง และขอแจ้งให้ทราบว่า โครงการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน 160,000 บาท ขอ
แปรญัตติลดเหลือ 100,000 บาท ที่ประชุมมีมติยืนตามร่างเดิมด้วยคะแนน 3
เสียง นำยสัญญำ เทวภักดิ์ สมำชิกำสภำฯ เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ
กระผมเสนอคาแปรญัตติดังนี้
8. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงำนสำธำรณสุข งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข งบดำเนินงำน ประเภทค่ำใช้สอย โครงกำร
พัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข 300,000 บำท ขอแปรญัตติลด
เหลือ 200,000 บำท
เหตุ ผ ล กระผมคิ ด ว่ า งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ตั้งไว้สูงเกินไป ขอลดให้เหลือ 200,000 บาท เพื่อ
ความเหมาะสม นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ประธำนกรรมกำรฯ ขอเชิญนายสัญญา
เทวภักดิ์ ออกจากห้องประชุม และขอเชิญนางทัดดาว ชาตรีทัพ เจ้าหน้าที่
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นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำฯ
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำฯ

ผู้รับผิดชอบเข้ามาแถลงข้อเท็จจริง นางทัดดาว ชาตรีทัพ จพง.สาธารณสุขฯ
เรี ย นประธานกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขนั้น ตั้งไว้ 300,000 บาท เหมาะสมแล้ว หากปรับลดไม่
สามารถดาเนินโครงการได้ เพราะจานวน อสม.ในตาบลมีจานวนมาก ประกอบกับ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน นั้น มีจานวนสูงไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างเหมารถโดยสาร
ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากลดลงเหลือ 200,000 บาท อาจจะ
มีปัญหาในการดาเนินงานค่ะ นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ประธำนกรรมกำรฯ ขอ
เชิญนางทัดดาว ชาตรีทัพ ออกจากห้องประชุม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้
แถลงข้อเท็จจริงแล้ว ผมขอมติที่ประชุมครับ ที่ประชุมมีมติให้ยืนตำมร่ำงเดิมด้วย
คะแนน 3 เสียง นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ประธำนกรรมกำรฯ ลาดับต่อไป ขอเชิญ
นายสัญญา เทวภักดิ์ สมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นเสนอคาแปร ญัตติเข้ามา และขอแจ้ง ให้
ทราบว่า โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข 300,000 บาท
ขอแปรญัตติลดเหลือ 200,000 บาท ที่ประชุมมีมติยืนตามร่างเดิมด้วยคะแนน
3 เสียง นำยสัญญำ เทวภักดิ์ สมำชิกสภำฯ รับทรำบ
2.ควำมเห็นและมติ ของคณะกรรมกำรแปรญัตติคณะกรรมการแปร
ญัตติ มีความเห็นว่าให้เสนอคาขอแปรญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลที่วัง ในส่วนที่ผู้
เสนอขอแปรญัตติเสนอมาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลที่วัง ได้พิจารณา และผู้ยื่นคา
แปรญัตติไม่ขอสงวนคาแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดย
ละเอียดแล้ว เห็นว่าร่างที่ ผู้บริหารเสนอมาถูกต้องครบถ้วน เห็นควรให้คงร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามร่างเดิม
สรุ ป แล้ ว คื อ สมาชิ ก สภา เทศบาลได้ เ สนอขอแปรญั ต ติ จ านวน 8 รายการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมี มติเป็นเอกฉันท์เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิมและเสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามร่าง
เดิม และให้ เสนอคาขอแปรญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลที่วัง คณะกรรมการไม่
สงวนความเห็น และผู้ยื่นคาแปรญัตติไม่ขอสงวนคาแปรญัตติ
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่สงวนความเห็น และสมาชิกผู้ยื่นคาแปรญัตติไม่ขอ
สงวนคาแปรญัตติ ในวาระนี้ก็ไม่มีการอภิปรายของสมาชิกสภาฯ ต่อไปขอให้
สมาชิกสภาฯ พิจารณาลงมติเห็นชอบตามคาแปรญัตติแต่ละข้อเรียงลาดับต่อไป
คาแปรที่ 1 สานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบดาเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จานวน
210,000 บาท สมาชิ ก ฯ ขอแปรญั ต ติ ล ดเหลื อ 50,000 บาท
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนตามร่างเดิม ขอให้สภาฯ พิจารณาลงมติว่าเห็นด้วย
กับความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติหรือสมาชิกสภาฯ ผู้แปรญัตติ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมกำรแปรญัตติ
12
มีมติเห็นด้วยกับสมำชิกสภำฯ ผู้แปรญัตติ งดออกเสียง -

เสียง
เสียง
เสียง

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำฯ

คาแปรที่ 2 กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิ ช าการ งบดาเนินงาน ประเภทค่าใช้ส อย รายจ่ายเพื่อให้ ได้ม าซึ่งบริการ
จ านวน 130,000 บาท สมาชิก ฯ ขอแปรญั ตติ ล ดเหลื อ 50,000 บาท

๑๐
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนตามร่างเดิม ขอให้สภาฯ พิจารณาลงมติว่าเห็นด้วย
กับความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติหรือสมาชิกสภาฯ ผู้แปรญัตติ
มติที่ประชุม

มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมกำรแปรญัตติ
12
มีมติเห็นด้วยกับสมำชิกสภำฯ ผู้แปรญัตติ งดออกเสียง
-

เสียง
เสียง
เสียง

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำฯ

คาแปรที่ 3 กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ งบดาเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายจัดทาเอกสารเผยแพร่
การดาเนิ น งาน จานวน 150,000 บาท สมาชิกฯ ขอแปรญัตติ ล ดเหลื อ
80,000 บาท คณะกรรมการแปรญั ต ติ มี ม ติ ยื น ตามร่ า งเดิ ม ขอให้ ส ภาฯ
พิจารณาลงมติว่าเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ หรือสมาชิก
สภาฯ ผู้แปรญัตติ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมกำรแปรญัตติ
12
มีมติเห็นด้วยกับสมำชิกสภำฯ ผู้แปรญัตติ งดออกเสียง
-

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำฯ

คาแปรที่ 4 กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ งบดาเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย
โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน จานวน 120,000 บาท สมาชิกฯ ขอแปรญัตติลดเหลือ 50,000
บาท คณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนตามร่างเดิม ขอให้สภาฯ พิจารณาลงมติว่า
เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติหรือสมาชิกสภาฯ ผู้แปรญัตติ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมกำรแปรญัตติ
12
มีมติเห็นด้วยกับสมำชิกสภำฯ ผู้แปรญัตติ งดออกเสียง
-

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำฯ

คาแปรที่ 5 สานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ย วกับ การรักษาความสงบภายใน งบดาเนินงาน ประเภทค่าใช้ส อย ค่า
บารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 130,000 บาท สมาชิกฯ ขอแปรญัตติลด
เหลือ 50,000 บาท คณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนตามร่างเดิม ขอให้สภาฯ
พิจารณาลงมติว่าเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ หรือสมาชิก
สภาฯ ผู้แปรญัตติ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมกำรแปรญัตติ
12
มีมติเห็นด้วยกับสมำชิกสภำฯ ผู้แปรญัตติ งดออกเสียง
-

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำฯ

คาแปรที่ 6 สานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบภายใน งบด าเนิ น งาน ประเภทค่ า ใช้ ส อย
โครงการฝึ ก ทบทวนอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (อปพร.) จ านวน
150,000 บาท สมาชิ ก ฯ ขอแปรญั ต ติ ล ดเหลื อ 100,000 บาท
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนตามร่างเดิม ขอให้สภาฯ พิจารณาลงมติว่าเห็นด้วย
กับความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ หรือสมาชิกสภาฯ ผู้แปรญัตติ

เสียง
เสียง
เสียง

เสียง
เสียง
เสียง

เสียง
เสียง
เสียง

๑๑
มติที่ประชุม

มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมกำรแปรญัตติ
12
มีมติเห็นด้วยกับสมำชิกสภำฯ ผู้แปรญัตติ งดออกเสียง
-

เสียง
เสียง
เสียง

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำฯ

คาแปรที่ 7 สานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดาเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย โครงการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน 160,000 บาท สมาชิกฯ
ขอแปรญัตติลดเหลือ 100,000 บาท คณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนตามร่าง
เดิม ขอให้สภาฯ พิจารณาลงมติว่าเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติ หรือสมาชิกสภาฯ ผู้แปรญัตติ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมกำรแปรญัตติ
12
มีมติเห็นด้วยกับสมำชิกสภำฯ ผู้แปรญัตติ งดออกเสียง
-

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำฯ

คาแปรที่ 8 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบดาเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุข 300,000 บาท สมาชิกฯ ขอแปรญัตติลดเหลือ
200,000 บาท คณะกรรมการแปรญั ต ติ มี ม ติ ยื น ตามร่ า งเดิ ม ขอให้ ส ภาฯ
พิจารณาลงมติว่าเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ หรือสมาชิก
สภาฯ ผู้แปรญัตติ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมกำรแปรญัตติ
12
มีมติเห็นด้วยกับสมำชิกสภำฯ ผู้แปรญัตติ งดออกเสียง
-

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

สั่งพักการประชุม 10 นาที เวลำ 12.50 น. - 13.00 น.

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ให้เลขานุการสภาเทศบาลเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อประชุมต่อ

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

3.3 ญัตติ เรื่องพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2558 (ขั้นลงมติ) การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 52
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มกี ารอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระ
นี้ ให้ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ขอมติที่
ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 โปรดยกมือครับ

เสียง
เสียง
เสียง

เสียง
เสียง
เสียง

๑๒
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี งบประมำณ
พ.ศ.2558
เห็นชอบ
12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำ

สรุปเป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลตาบลที่วังเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เปิดโอกาสให้สมาชิกพูดในเรื่องอื่นๆ

นำยบุญยืน จันทร์สุวรรณ พูดถึงถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และกาลังอยู่ในช่วงหน้าฝน ประชาชนสัญจรไปมา
สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2 ลาบาก ขอฝากให้คณะผู้บริหารช่วยดูแลด้วย
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
ปิดประชุม

กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร และผู้เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
13.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายมงคล ไชยฤกษ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลที่วัง
ลงชื่อ.........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลที่วัง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
1. นายนิทน
สระบัว
2. นายสัญญา
เทวภักดิ์
3. นายบุญยืน
จันทร์สุวรรณ

