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-สำเนำรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครังที่ 1 ประจ้าปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑0 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 10.๐0 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นำยวิวัฒน์
2. นำยธีรยุทธ
3. นำยสหัส
4. นำงจริยำ
5. นำยวิจิตร
6. นำยวัชรินทร์
7. นำยสุขทวี
8. นำยสุนันท์
9. นำยเชี่ยวชำญ
10. นำยดำรงศักดิ์
11. นำยสมศักดิ์
12. นำยถำวร

สุคนธจร
น้อย
อินทรสุวรรณ์
สุภำคม
ชลวิจิตร
สุพรรณ
จินดำรักษ์
บุญมำก
ชำตะรักษ์
สวนจันทร์
โสมล
ปรีชำรัตน์

ประธำนสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง

รุ่งเรือง
โสมล
รำเพย
เทวฤทธิ์
หนูเนียม
สิงหพันธ์
ภูวสุสมบัติ
รักษำยศ

นำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
รองนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
รองนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
ปลัดเทศบำล
หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล
บุคลำกร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร

สมำชิกสภำเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล

สมำชิกสภำเทศบำล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นำยบุญธรรม
2. นำยธรำพงษ์
3. นำยธวัช
4. นำยมณฑล
5. นำยสง่ำชัย
6. นำงพรทิพย์
7. นำยจักรวสุ
8. นำงกัณญำภัคดิ์

/เริ่มประชุม.....
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เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น.
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ เลขำนุกำรสภำ ฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ ท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ และท่ำนสมำชิก
สภำเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน วันนีเป็นกำรประชุมสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจำปีพุทธศักรำช
2557 ขณะนีมีสมำชิกสภำฯ มำลงชื่อจำนวน 12 ท่ำน ถือว่ำครบองค์ประชุม
ก่อนกำรประชุมกระผมขออ่ำนประกำศอำเภอฉวำง เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง ดังนี
ประกำศอำเภอฉวำง เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
ตำมที่นำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง ขอเปิดประชุมสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ตังแต่วันที่
7 กุมภำพันธ์ 2557 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อเสนอร่ำงเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 และเรื่องอื่นๆ ต่อ
สภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง นัน
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และข้อ 36 (2) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ที่ 9528/2556 ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2556 เรื่อง กำรมอบอำนำจให้
นำยอำเภอปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช ในกำรอนุญำต
ขยำยเวลำประชุมสมัยสำมัญ เรียกประชุมสมัยวิสำมัญ และอนุญำตขยำยเวลำ
ประชุมสมัยวิสำมัญของเทศบำลตำบล จึงประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำง สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 มีกำหนดไม่เกิน
15 วันนับตังแต่วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2557 เป็นต้นไป จึงประกำศให้ทรำบ
โดยทั่วกันประกำศ ณ วันที่ 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๕7 นำยทินกร มุสิกวัตร
นำยอำเภอฉวำง
และในลำดับต่อไปขอเชิญท่ำนประธำนสภำ ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำ
พระรัตนตรัย ขอเชิญครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำฯ

ครับเชิญนำยบุญธรรม รุ่งเรือง นำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
ทำหน้ำทีจ่ ุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

- จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
/นำยสหัส.....
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นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ เลขำนุกำรสภำฯ

ในโอกำสนีขอเชิญท่ำนประธำนสภำ ฯ ได้ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

1.1 เรื่องแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนฝึกอบรม
กรณีหน่วยงำนอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม ซึ่งได้รับแจ้งจำกสำนักปลัดเทศบำล
เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมสภำฯทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ แจ้งรำยละเอียดให้
ที่ประชุมทรำบ

นำยสหัส อินทรสุวรรณ์
เลขำนุกำรสภำฯ

- เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนฝึกอบรม
ตำมหนังสือสั่งกำร กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4952 ลงวันที่
19 ธันวำคม 2556 แจ้งให้ถือปฏิบัติดังนี
1) ให้องค์กรพิจำรณำถึงมำตรฐำนของหน่วยงำนผู้จัดกำรฝึกอบรม
2) ผู้เข้ำอบรมที่ประสงค์จะเข้ำรับกำรอบรมจะต้องแนบ
แบบแสดงเจตจำนงที่กระทรวงมหำดไทยกำหนด (เมื่อได้รับพิจำรณำให้เข้ำรับ
กำรอบรม ให้ติดต่อขอรับแบบแสดงเจตจำนงได้ที่สำนักปลัดเทศบำล)
3) เมื่อฝึกอบรมเสร็จแล้วจะต้องจัดทำรำยงำนผลกำรฝึกอบรมเสนอ
ผู้บริหำรภำยใน 60 วัน นับแต่วันสินสุดกำรฝึกอบรมรำยละเอียดปรำกฏ
ตำมเอกสำรทีแ่ จกให้สมำชิกสภำฯ ทรำบ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

1.2 เรื่องกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจดบันทึก
รำยงำนกำรประชุมให้ละเอียด ถ้ำมีกล้องถ่ำยรูปให้ถ่ำยรูปไว้ด้วย

ที่ประชุม

- รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

ตำมทีไ่ ด้แจกสำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุม
สำมัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2557
ให้ท่ำนสมำชิกไปแล้วนัน ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงบ้ำง
ขอเชิญเสนอครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- เมื่อไม่มี กระผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบรับรองรำยงำน
กำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1
ครังที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2557 โปรดยกมือครับ

/มติที่….
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มติที่ประชุม นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

ที่ประชุม -

รับรอง
..10... เสียง
ไม่รับรอง
....-.... เสียง
งดออกเสียง ...2.... เสียง
-

เป็นอันว่ำที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 10
มกรำคม 2557 ด้วยคะแนน 10 เสียง สำหรับรำยงำนกำรประชุมสภำฯ
สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 31
มกรำคม 2557 ได้รับแจ้งจำกฝ่ำยเลขำนุกำรสภำฯ ว่ำยังไม่แล้วเสร็จครับ
รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(วาระที่ 1 ขันรับหลักการ)
นายวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธานสภาฯ

- สาหรับญัตตินี้นายกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง เป็นผู้เสนอ จึงขอเรียนเชิญ
ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของญัตตินี้ให้ที่ประชุมได้ทราบ
และพิจารณา ขอเชิญครับ

นายบุญธรรม รุ่งเรือง
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนรำชกำรทุกท่ำน
กระผมขอเสนอญัตติร่ำงเทศบัญญัติของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 โดยมีหลักกำรและ
เหตุผลดังต่อไปนี ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
บัดนีถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีต่อสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงอีกครังหนึ่ง
ฉะนัน ในโอกำสนีคณะผู้บริหำรเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง จึงขอแถลงให้ท่ำน
ประธำนและสมำชิกทุกท่ำน ได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและ
แนวนโยบำยกำรดำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 เทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำง มีสถำนะกำรเงินดังนี
1.1.1 เงินฝำกธนำคำรทังสิน
14,214,705.64
บำท
1.1.2 เงินสะสม
5,948,022.05
บำท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม
7,255,396.59
บำท
/1.1.4 รำยกำร….
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-

1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย
จำนวน - โครงกำร รวม
บำท
1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน
จำนวนโครงกำร
- บำท รวม
- บำท
1.1.6 เงินกู้คงค้ำง
บำท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(30 กันยายน 2556)
(1) รำยรับจริงทังสิน 19,719,869.99 บำท ประกอบด้วย
- หมวดภำษีอำกร
335,522.51 บำท
- หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
135,760.00 บำท
- หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
170,525.20 บำท
- หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 348,699.00 บำท
- หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
86,242.96 บำท
- หมวดรำยได้จำกทุน
บำท
- หมวดภำษีจัดสรร
12,619,131.11 บำท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
6,023,988.31 บำท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ………-…………. บำท
(3 ) รำยจ่ำยจริงจำนวน 13,750,528.86 บำท ประกอบด้วย
(30กันยำยน 2556)
- งบกลำง
485,495.00 บำท
- งบบุคลำกร
4,722,904.74 บำท
- งบดำเนินกำร
6,139,925.12 บำท
- งบลงทุน
1,216,802.00 บำท
- งบรำยจ่ำยอื่น
25,000.00 บำท
- งบเงินอุดหนุน
,160,400.00 บำท
(4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จำนวน ……-….. บำท
(5) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่
จำนวน 2,288,562.81 บำท
3.งบเฉพาะการ
ไม่มี

/หลักกำร....
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หลักการ
งบประมำณรำยจ่ำยทังสิน ยอดรวม 19,800,000.- บำท
แยกรำยละเอียดตำมแผนงำน ดังนี
ด้าน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงำนกำรเกษตร
ด้านการด้าเนินงานอื่น
แผนงำนงบกลำง
งบประมาณรายจ่ายทังสิน

ยอดรวม
10,498,440.00
165,000.00
3,658,140.00
620,000.00
2,499,060.00
360,000.00
979,000.00
20,000.00
1,000,360.00
19,800,000.00
/เหตุผล....

เหตุผล
เพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยของผู้บริหำร ที่ได้วำงแผนไว้ตำม
แผนพัฒนำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ.2557 จึงเสนอ
ร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง พิจำรณำเห็นชอบต่อไป โดยมีรำยละเอียด
ปรำกฏตำมร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2557 ที่ได้ให้ท่ำนสมำชิกไปแล้วนัน จึงเรียนมำเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจำรณำต่อไป
ลงชื่อ นำยบุญธรรม รุ่งเรือง นำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

ตำมที่ท่ำนนายกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำงได้ชีแจงรำยละเอียดต่ำงๆ ของ
ญัตติดงั กล่ำวให้ท่ีประชุมทรำบแล้วนัน ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม
หรืออภิปรำยบ้ำง ขอเชิญครับ

- เมื่อไม่ม.ี ...
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- เมื่อไม่มี ผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบรับหลักกำรของร่ำง
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 วำระที่
1 ขันรับหลักกำร ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำงเสนอมำ โปรดยก
มือครับ
มติที่ประชุม นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

นำยสหัส อิทรสุวรรณ์ เลขำนุกำรสภำฯ

เห็นชอบ
..11.. เสียง
ไม่เห็นชอบ ...-... เสียง
งดออกเสียง ...1.. เสียง
-

เป็นอันว่ำสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงมีมติเห็นชอบรับหลักกำรของ
ร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
วำระที่ 1 ขันรับหลักกำรตำมทีน่ ำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง เสนอด้วย
คะแนน 11เสียง (เวลำ 10.45 น.)
- ก่อนจะดำเนินกำรในขันต่อไปคือกำรกำหนดวันแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2557 ผมขอเชิญ
เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชีแจงรำยละเอียดขอเชิญครับ
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน ขันตอนต่อไป ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 45 กำหนดว่ำญัตติขอ้ บัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำ สำมวำระรวด
เดียวไม่ได้ และในกำรพิจำรณำวำระที่ 2 ให้กำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณ นัน และข้อ 49 กำหนดไว้ว่ำญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นรับ
หลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้องส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนท้องถิ่น
ส่งต้นร่ำงข้อบัญญัตินันไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และ
ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำร
แปรญัตติด้วย
ภำยในระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นกำหนดตำมวรรคหนึ่ง
ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงข้อบัญญัติ
ก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือโดยปกติให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอ
ต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติในกรณีที่สมำชิกท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกันกับกำรเสนอญัตติอัน
นีคือขันตอนต่อไปครับ

/นำยวิวัฒน์.....
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

เมื่อสภำแห่งนีมีมติรับหลักกำรของร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 วำระที่ 1 รับหลักกำรแล้วกระผมขอให้
สมำชิกสภำได้พิจำรณำเสนอว่ำให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติ จำนวนกี่คน คือ
พิจำรณำแต่งตังได้จำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 (1) ข้อ 105 (3) และข้อ 107
ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอครับ

นำยสุขทวี จินดำรักษ์
สมำชิกสภำฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุขทวี จินดำรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง เขต 1 ขอเสนอแต่งตังคณะกรรมกำรแปรญัตติจำนวน 3 ท่ำน

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้ำหำกไม่มีผู้เสนออีกกระผมขอมติ
ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ ในกำรแต่งตังคณะกรรมกำรแปรญัตติจำนวน 3 ท่ำน
ตำมที่เสนอของที่ประชุม

มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
...11... เสียง
ไม่เห็นชอบ .....-..... เสียง
งดออกเสียง ....1.... เสียง

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- เป็นอันว่ำสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง มีมติเห็นชอบให้แต่งตังคณะ
กรรมกำรแปรญัตติจำนวน 3 ท่ำน ด้วยคะแนน 11 เสียง ขันตอนต่อไปขอให้
ท่ำนสมำชิกสภำฯ ได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติให้ครบ
จำนวน มีผู้รับรองด้วยอย่ำงน้อย 2 คน

นำยสุขทวี จินดำรักษ์
สมำชิกสภำฯ

- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุขทวี จินดำรักษ์ สมำชิกสภำ
เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เขต 1 ขอเสนอ นำยสหัส อินทรสุวรรณ์
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 1

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- ขอผู้รับรอง 2 ท่ำน คือ
1. นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์
2. นำยสุนันท์ บุญมำก

นำยสุนันท์ บุญมำก
สมำชิกสภำฯ

- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุนันท์ บุญมำก สมำชิกสภำ
เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เขต 2 ขอเสนอ นำยสุขทวี จินดำรักษ์
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2

สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เขต 2
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เขต 2

/นำยวิวัฒน์....
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- ขอผู้รับรอง 2 ท่ำน คือ
1. นำยธีรยุทธ น้อย
2. นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์

นำยสุขทวี จินดำรักษ์
สมำชิกสภำฯ

- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุขทวี จินดำรักษ์ สมำชิกสภำ
เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เขต 1 ขอเสนอ นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 3

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

ขอผู้รับรอง 2 ท่ำน คือ
1. นำยสุนันท์ บุญมำก สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เขต 2
2. นำยสมศักดิ์ โสมล สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เขต 2

สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เขต 1
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เขต 2

- มีใครจะเสนอชื่อเพิ่มเติมข้ำงต้น (เวลำผ่ำนไป 5 นำที) ลำดับต่อไปกระผมขอมติ
นะครับ ใครเห็นชอบให้นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ
คนที่ 1 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
..11... เสียง
ไม่เห็นชอบ ...-... เสียง
- งดออกเสียง ...1... เสียง

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- เป็นอันว่ำที่ประชุมเห็นชอบให้นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ เป็นคณะกรรมกำร
แปรญัตติคนที่ 1 ด้วยคะแนน 11 เสียง

ที่ประชุม -

รับทรำบ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- ใครเห็นชอบให้นำยสุขทวี จินดำรักษ์ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
..11... เสียง
ไม่เห็นชอบ ...-... เสียง
- งดออกเสียง ...1... เสียง

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- เป็นอันว่ำที่ประชุมเห็นชอบให้นำยสุขทวี จินดำรักษ์ เป็นคณะกรรมกำร
แปรญัตติคนที่ 2 ด้วยคะแนน 11 เสียง

ที่ประชุม -

รับทรำบ
/นำยวิวัฒน์....

10

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- ใครเห็นชอบให้นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 3
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
....11... เสียง
ไม่เห็นชอบ .....-...... เสียง
- งดออกเสียง ......1... เสียง

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- เป็นอันว่ำที่ประชุมเห็นชอบให้นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ เป็นคณะกรรมกำร
แปรญัตติคนที่ 3 ด้วยคะแนน 11 เสียง

ที่ประชุม -

รับทรำบ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

ลำดับต่อไปขอเชิญสมำชิกสภำฯ ได้เสนอกำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติ
ร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณพ.ศ.2557
ขอเชิญครับ

นำยสหัส อินทรสุวรรณ์
สมำชิกสภำฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร กระผมนำยสหัส อินทรสุวรรณ์ สมำชิกสภำเทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำง เขต 2 ขอเสนอกำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นเวลำ 2 วัน
(ไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง) นับตังแต่วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 11.00 น.
ถึงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 12.30 น.

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

ขอผู้รับรอง
ผู้รับรองถูกต้องคือ นำยธีรยุทธ น้อย และ นำยสมศักดิ์ โสมล มีสมำชิกสภำท่ำน
ใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบกำหนด
ระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 ตังแต่วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 11.00 น.
ถึงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 12.00 น. ตำมที่นำยสหัส อินทรสุวรรณ์
เสนอมำโปรดยกมือ

มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
..11... เสียง
ไม่เห็นชอบ ...-.... เสียง
- งดออกเสียง ...1... เสียง

/นำยวิวัฒน์....
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- เป็นอันว่ำสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง มีมติเห็นชอบกำหนดระยะเวลำ
เสนอคำแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2557 เป็นเวลำ 2 วัน คือตังแต่วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ
11.00 น. ถึงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 12.00 น. ด้วยคะแนน 11 เสียง
และต่อไปนีกระผมขอส่งต้นร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 ฉบับนีไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ตำมที่มติที่ประชุมเห็นชอบแต่งตังในที่ประชุมได้
ตรวจร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ต่อไป
- ขันตอนต่อไปขอให้เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชีแจง

นำยสหัส อิทรสุวรรณ์
เลขำนุกำรสภำฯ

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 115 คณะกรรมกำรแปร
ญัตติตอ้ งพิจำรณำคำแปรญัตติทไ่ี ด้รบั ภำยในเวลำทีส่ ภำองค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกำหนด ดังนันสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง จึงต้องกำหนดระยะเวลำ
ดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ได้กล่ำวมำนัน สมำชิก
สภำฯ คงเข้ำใจลำดับต่อไป ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงได้เสนอ
กำหนดระยะเวลำที่จะให้คณะกรรมกำรแปรญัตติต้องพิจำรณำคำแปรญัตติที่ได้รับ
ไว้ให้แล้วเสร็จ ขอเชิญครับ

นำยสหัส อิทรสุวรรณ์
สมำชิกสภำฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสหัส อิทรสุวรรณ์ สมำชิกสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง ขอเสนอกำหนดระยะเวลำให้คณะกรรมกำรแปรญัตติ
ต้องพิจำณำคำแปรญัตติที่ได้รับไว้ให้แล้วเสร็จ ตังแต่วันที่ 13 - 14 กุมภำพันธ์
พ.ศ.2557 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงำนเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

ขอผู้รับรอง
ผู้รับรองถูกต้อง คือ นำยธีรยุทธ น้อย และนำยสุนันท์ บุญมำก
มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีกระผมขอมตินะครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบให้คณะกรรมกำรแปร
ญัตติตอ้ งพิจำรณำคำแปรญัตติทไ่ี ด้รบั ไว้แล้วให้แล้วเสร็จ คือ ตังแต่วนั ที่ 13 - 14
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2557 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงำนเทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำง ตำมที่ นำยสหัส อิทรสุวรรณ์ สมำชิกสภำฯ เสนอมำโปรดยกมือ

-

มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
..11... เสียง
ไม่เห็นชอบ ....-.... เสียง
- งดออกเสียง ....1... เสียง
/นำยวิวัฒน์....
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

เป็นอันว่ำสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมกำร
แปรญัตติต้องพิจำรณำคำแปรญัตติที่ได้รับไว้แล้วให้เสร็จ คือตังแต่วันที่ 13 - 14
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2557 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงำนเทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำง
สำหรับกำรประชุมพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 วำระที่ 2 และวำระที่ 3 กระผมจึงขอนัดประชุม
ในวันจันทร์ ที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม
เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง กำรแต่งกำยเครื่องแบบสีกำกี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ขอเชิญครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธานสภาฯ

- มีท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอในที่ประชุมบ้างครับ

นายบุญธรรม รุ่งเรือง
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนรำชกำรทุกท่ำน
กระผมมีเรื่องแจ้งดังนี
1.) เรื่องกำรจัดทำร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2557 ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภำฯ ในวันนีได้ตังงบประมำณด้ำนต่ำงๆ ไว้
โดยเฉพำะด้ำนโครงสร้ำงพืนฐำนในร่ำงเทศบัญญัติฯ หน้ำ 49 ในปีงบประมำณนี
ได้ตังเป็นอุดหนุนกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4
และหมู่ที่ 6 รวมงบประมำณแล้วจำนวน 776,880 บำท ส่วนกำรก่อสร้ำง
ถนนและก่อสร้ำงระบบประปำอำจพิจำรณำเมื่อมีงบประมำณเพิ่มเติม หรือหำกมี
งบประมำณคงเหลืออำจจะโอนตังเพิ่มเติมได้ ส่วนด้ำนอื่น ๆ ตังไว้
ตำมควำมเหมำะสมสำหรับด้ำนคุณภำพชีวิตก็ได้ตังงบประมำณไว้ใกล้เคียง
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
2.) ขอเชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรชุมชนเพื่อส่งมอบ
ป้ำยชุมชนและแนะนำกรรมกำรชุมชนในวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ
13.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง

ที่ประชุม -

รับทรำบ

ปิดกำรประชุมเวลำ 12.00 น.
ลงชื่อ

สหัส อินทรสุวรรณ์
จดรายงานการประชุม
( นายสหัส อินทรสุวรรณ์ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลปากน้าฉวาง
/คณะกรรม....
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ .พ.ศ. 2557
ลงชื่อ

สุนันท์ บุญมำก
( นำยสุนันท์ บุญมำก )

ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ

สุขทวี จินดำรักษ์
( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ )

กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ

สมศักดิ์ โสมล
( นำยสมศักดิ์ โสมล )

กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

รายการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากนา้ ฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ
สมัยที่ 1 ครังที่ 2
ประจ้าปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์
.พ.ศ. 2557 .เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากนา้ ฉวาง
(ลงชื่อ)

วิวัฒน์ สุคนธจร
( นำยวิวัฒน์ สุคนธจร )
ประธำนสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง

.

