บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลวังหว้า
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. 255๗
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลวังหว้า
ผู้เข้าประชุม

ที่

ชื่อ – สกุล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภาเทศบาล

..................................

2 นายปริญญา วราสินธุ์

รองประธานสภาเทศบาล

..................................

3 นายพิมล

แสงอินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

..................................

4 นายประทีป

ตราทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

..................................

5 นายชาญ

แสงภู่

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

..................................

6 นายเอนก

รัตนโชติพานิช

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

..................................

7 นายบุญส่ง

อินสว่าง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

..................................

8 นายปรีดา

อ่อนนิ่ม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

..................................

9 นายจรัญ

ศรีสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

..................................

10 นายวิรัช

ศรีบานเย็น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

..................................

11 นายมาโนช

คุณาวิศรุต

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

..................................

12 นายนพรัตน์

มณีวงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

..................................

เลขานุการสภาเทศบาล

..................................

นายกเทศมนตรี

..................................

2 นางสาวศรัณย์นภัส ตัญญวงษ์

รองนายกเทศมนตรี

..................................

๓ นายประยุทธ พลอยงาม

รองนายกเทศมนตรี

..................................

1 นายสุชาติ

หงวนตัด

๑๓ นางสาววาสนา กิจประชากร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม

๔ นางคานึง

เปรมทอง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

..................................

5 นายสายัณ

โพธิ์ศรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

..................................

6 นายยุทธนา

ศรีดอกไม้

ผู้อานวยการกองช่าง

..................................

7 นางสาวพัชรี จิตรนพคุณ

นิติกร ๗ว

..................................

8 นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม

บุคลากร ๖ว

..................................

หมายเหตุ

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลวังหว้า
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. 255๗
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลวังหว้า
ผู้เข้าประชุม

ที่

ชื่อ – สกุล

1 นายสุชาติ

หงวนตัด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภาเทศบาล

สุชาติ หงวนตัด

2 นายปริญญา วราสินธุ์

รองประธานสภาเทศบาล

ปริญญา วราสินธุ์

3 นายพิมล

แสงอินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

พิมล แสงอินทร์

4 นายประทีป

ตราทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ประทีป ตราทอง

5 นายชาญ

แสงภู่

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ชาญ แสงภู่

6 นายเอนก

รัตนโชติพานิช

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เอนก รัตนโชติพานิช

7 นายบุญส่ง

อินสว่าง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

บุญส่ง อินสว่าง

8 นายปรีดา

อ่อนนิ่ม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ปรีดา อ่อนนิ่ม

9 นายจรัญ

ศรีสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

จรัญ ศรีสวัสดิ์

10 นายวิรัช

ศรีบานเย็น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

วิรัช ศรีบานเย็น

11 นายมาโนช

คุณาวิศรุต

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

มาโนช คุณาวิศรุต

12 นายนพรัตน์

มณีวงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นพรัตน์ มณีวงษ์

๑๓ นางสาววาสนา กิจประชากร

เลขานุการสภาเทศบาล

วาสนา กิจประชากร

นายกเทศมนตรี

จองสินกิจ เที่ยงธรรม

2 นางสาวศรัณย์นภัส ตัญญวงษ์

รองนายกเทศมนตรี

ศรัณย์นภัส ตัญญวงษ์

๓ นายประยุทธ พลอยงาม

รองนายกเทศมนตรี

ประยุทธ พลอยงาม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม

๔ นางคานึง

เปรมทอง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

คานึง เปรมทอง

5 นายสายัณ

โพธิ์ศรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สายัณ โพธิ์ศรี

6 นายยุทธนา

ศรีดอกไม้

ผู้อานวยการกองช่าง

ยุทธนา ศรีดอกไม้

7 นางสาวพัชรี จิตรนพคุณ

นิติกร ๗ว

พัชรี จิตรนพคุณ

8 นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม

บุคลากร ๖ว

ระพีพรรณ โฉมงาม

หมายเหตุ

- 2 เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกสภาฯมาประชุมครบองค์ประชุม นายสุชาติ หงวนตัด
ประธานสภาเทศบาลตาบลวังหว้า ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕๗

ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาเทศบาลฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่ าน พิจารณาตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕๗ ว่ามีอะไรจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือไม่
มติที่ประชุม
- เห็นว่าถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข ที่ประชุมจึงมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.๑ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจา
พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)

ปี งบประมาณ

ประธานสภาเทศบาล

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคท้าย ได้กาหนดว่า ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ” ฉะนั้นการประชุมในวันนี้จะ
ให้ที่ประชุมพิจารณา (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีตาบลวังหว้า
แถลงรายละเอียด วงเงินงบประมาณแห่งร่างเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อที่ประชุม

นายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล ทุกท่าน
บัดนี้ถึงเว ลาที่ผู้บริหารเทศบาลตาบลวังหว้า จ ะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลวังหว้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ จึงขอแถลง
ให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ .พศ.2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
เทศบาลตาบลวังหว้ามีสถานะการเงิน ดังนี้
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1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
39,014,209.52
เงินสะสม
18,372,186.60
ทุนสารองเงินสะสม
10,275,536.86
รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน - โครงการ
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน - โครงการ
1.2 เงินกู้คงค้าง
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 14,604,969.70 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
213,993.47 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
159,480.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
41,480.52 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
55,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
8,063,549.71 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
6,071,466.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
9,552,460.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง
6,980,318.54
บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
267,180.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจาและค่าจ้างชั่วคราว)
4,034,831.80 บาท
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)
1,580,306.74 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
1,098,000.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
9,259,269.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
บาท
คาแถลงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลตาบลวังหว้า
อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
1. รายรับ
- ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
180,000.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
215,000.00 บาท
- 4 -

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
295,000.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
56,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
หมวดภาษีจัดสรร
14,440,000.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
5,580,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
20,766,000.00 บาท
2. รายจ่าย
- ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
1,141,200.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจาและค่าจ้างชั่วคราว)
8,828,600.00
งบดาเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)
6,385,200.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 3,158,800.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
10,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
1,241,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
20,764,800.00
- หลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตาบลวังหว้า

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ประจาปี

รายละเอียดตามแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
9,062,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
20,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
3,479,840.00
แผนงานสาธารณสุข
1,334,960.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์
70,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน
5,419,800.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
70,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 167,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
1,141,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
20,764,800.00 บาท
(รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าแล้วนั้น)
ประธานสภาเทศบาล

- ก่อนที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาเทศบาล - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 47 ได้กาหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลง
มติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น ประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาได้อภิปรายในเรืองนั
่ ้นพอสมควรแล้ว
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่น
จะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้”
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม -

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ว่าควรจะรับหลักการ
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะ
รับ หลักการ
ดังกล่าว ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา
เห็นชอบ 10
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 2
เสียง

5.2 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
ประธานสภาเทศบาล - สาหรับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงวิธีการ
เลือกคณะกรรมการฯ ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการสภาเทศบาล - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 103, 105 (3) และข้อ 107 สรุปความได้ว่า “คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยให้
สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
กรณีสมาชิกสภาเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า 2 คน หากผู้บริหารเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง”
ข้อ ๕๐ กาหนดว่า “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้อง
เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วน
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ให้คณะกรรมการแปร ญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น”
ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญท่านสมาชิกหรือผู้บริหารเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 ว่าควรมีจานวนกี่คน แล ะ
ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง
นายประทีป ตราทอง - เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ จานวน 3 คน
นายบุญส่ง อินสว่าง - รับรองให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ จานวน 3 คน
นายนพรัตน์ มณีวงษ์ - รับรองให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ จานวน 3 คน
นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม - เสนอนายเอนก รัตนโชติพานิช เป็นกรรมการแปรญัตติ (คนที่1)
นายบุญส่ง อินสว่าง เสนอนายชาญ แสงภู่ เป็นกรรมการแปรญัตติ (คนที2่ )
นายพิมล แสงอินทร์ รับรองนายชาญ แสงภู่ เป็นกรรมการแปรญัตติ
นายปรีดา อ่อนนิ่ม รับรองนายชาญ แสงภู่ เป็นกรรมการแปรญัตติ
นายพิมล แสงอินทร์ - เสนอนายนพรัตน์ มณีวงษ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ (คนที่3)
นายจรัญ ศรีสวัสดิ์ รับรองนายนพรัตน์ มณีวงษ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ
นายมาโนช คุณาวิศรุต - รับรองนายนพรัตน์ มณีวงษ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ
มติที่ประชุม
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
5.3 เรื่องการกาหนดระยะเวลาเสนอ คาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาเทศบาล - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๔๙ ได้กาหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจาร
ณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง กาหนด ระยะเวลาเสนอ คาแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอ คาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น กาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ คา
แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ”
ข้อ 45 วรรคสาม ได้กาหนดว่า “ในการพิจารณาวาระที่สองให้ กาหนดระยะเวลา
เสนอ คาแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”
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มติที่ประชุม

หากผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติให้
เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่ กาหนด ดังนั้นเพื่อให้เป็นไประเบียบฯ ขอ
กาหนด ระยะเวลาเสนอ คาแปรญัตติ ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 15 , 18 สิงหาคม 2557 มีท่านผู้ใดมีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่
- เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

เลขานุการสภาเทศบาล - ขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ กาหนดนัดประชุมครั้งแรกเพื่อ
เลือกประธานฯ และเลขานุการฯ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ - กาหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯครั้งแรก ในวันที่
15
สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลวังหว้า
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อคณะกรรมการ แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติฯ นัน้ เป็นประการใด ให้เสนอต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น เพื่อ ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
5.4 เรื่องกาหนดการ ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (วาระที่ 2 ขั้นพิจารณาแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้น
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ)
ประธานสภาเทศบาล - การประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าประจ
ย าปีงบประมาณพ.ศ. 2558
(วาระที่ 2 ขั้นพิจารณาแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้น เห็นชอบให้ตราเป็น เทศบัญญัติ )
กาหนดในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น.
มติที่ประชุม
- เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
5.5
เรื่องการมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลวังหว้า
ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง เกี่ยวกับการมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลวังหว้า
เลขานุการสภาเทศบาล - เนื่องจาก ได้มี ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์เพื่ อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ซึ่งตามประกาศฯ
ข้อ 8 สรุปความได้ว่า กาหนดว่าให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งมีองค์ประกอบมาจากทุ
กภาคส่วนในท้องถิ่นหรือพื้นที่
ทั้งองค์ประกอบที่มาโดยตาแหน่ง จากการมอบหมาย และจากการคัดเลือก โดยเน้น
กระบวนการที่โปร่งใส เปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชน สาหรับในส่วนของ
สภาเทศบาล ตามประกาศ ฯ ข้อ 8 (3) กาหนดว่าให้สภาเทศบาลมอบหมายสมาชิกสภา
เทศบาล จานวน 2 คน เป็นกรรมการ
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ประธานสภาเทศบาล -

เพื่อให้ ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ขอเชิญเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 2 คน เพื่อเป็น คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นทีเทศบาลต
่
าบลวังหว้า
นายบุญส่ง อินสว่าง เสนอนายนายสุชาติ หงวนตัด (คนที่ 1)
นายเอนก รัตนโชติพานิช - รับรองนายสุชาติ หงวนตัด
นายนพรัตน์ มณีวงษ์ - รับรองนายสุชาติ หงวนตัด
นายวิรัช ศรีบานเย็น
นายปรีดา อ่อนนิ่ม
นายชาญ แสงภู่

- เสนอนายปริญญา วราสินธุ์ (คนที่ ๒)
- รับรองนายปริญญา วราสินธุ์
- รับรองนายปริญญา วราสินธุ์

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ
- ด้วยได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช
2557 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบพร้อมมาระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น
ที่ประชุม รับทราบ
ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมวันนี้
และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.15 น.
ลงชื่อ

วาสนา กิจประชากร
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววาสนา กิจประชากร)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลวังหว้า

ลงชื่อ

สุชาติ หงวนตัด
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ หงวนตัด)
ประธานสภาเทศบาลตาบลวังหว้า
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บุญส่ง อินสว่าง
(นายบุญส่ง อินสว่าง)

เอนก รัตนโชติพานิช
(นายเอนก รัตนโชติพานิช)
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วิรัช ศรีบานเย็น
(นายวิรัช ศรีบานเย็น)

ประธานสภาเทศบาล -

เพื่อให้ ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ขอเชิญเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 2 คน เพื่อเป็น คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลวังหว้า
นายบุญส่ง อินสว่าง เสนอนายนายสุชาติ หงวนตัด (คนที่ 1)
นายเอนก รัตนโชติพานิช - รับรองนายสุชาติ หงวนตัด
นายนพรัตน์ มณีวงษ์ - รับรองนายสุชาติ หงวนตัด
นายวิรัช ศรีบานเย็น
นายปรีดา อ่อนนิ่ม
นายชาญ แสงภู่

- เสนอนายปริญญา วราสินธุ์ (คนที่ ๒)
- รับรองนายปริญญา วราสินธุ์
- รับรองนายปริญญา วราสินธุ์

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ
- ด้วยได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช
2557 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบพร้อมมาระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น
ที่ประชุม รับทราบ
ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมวันนี้
และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.15 น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววาสนา กิจประชากร )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลวังหว้า

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ หงวนตัด)
ประธานสภาเทศบาลตาบลวังหว้า
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

..................................
(นายบุญส่ง อินสว่าง)

..........................................
(นายเอนก รัตนโชติพานิช)

....................................
(นายวิรัช ศรีบานเย็น)

