รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ 2/2558 ประจาปี 2558
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
...................................................
ผูม้ าประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ - สกุล
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
นายสมนึก เกิดช่วย
นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
นายธรรมนูญ จุติชอบ
นายพรรษา วิเศษอักษร
นายประสงค์ พรหมวันรัตน์
นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
นายสมคิด จุ้ยนุ่ม
นายสลัด พรหมดนตรี

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย
รองประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 2

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1.
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
2.
นายฉัตรพล วัชรคิรินทร์
3.
นายวิสุทธิ์ เรืองจรัส
4.
นายร่าน ชูแก้วร่วง
5.
นายสุทธิพร รสมาลี
6.
นายปรีชา บุญรักษา
7.
นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์
8.
นางสุนีย์ เทพคง
9.
นางนาถยา ชัยกิจ
10. นายกมล เชยบัวแก้ว
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ระเบียบก่อนวาระ
ขอกราบสวัสดีท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้าส่วน ก่อนที่จะมีการ
ประชุมสภาฯ เนื่องจากวันนี้คุณสวาท ณ สุวรรณ เลขานุการสภาลาการประชุม
จะให้สภาคัดเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 19 วรรคสุดท้าย
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นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
ผูร้ บั รอง
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวและให้นาวิธีการเลือก
ตามข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 13 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัด
ให้มีการเลือกรองประธานสภาเท่ากับจานวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ นั้นกาหนดให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึง
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลาดับถัดไป โดยวิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง
โดยอนุโลมแต่หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้ว
ปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด
- ในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวให้สภาเป็นผู้เสนอในการคัดเลือก
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว ขอให้สมาชิกเสนอได้เลยครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมนายเดชณ์ ชาญอาวุธ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
ขอเสนอ นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว
- ขอผู้รับรองด้วยครับ
1. นายสมนึก เกิดช่วย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
2. นายธรรมนูญ จุตชิ อบ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย เขต 1
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ
เป็นอย่างอื่น ผมจะขอมติที่ประชุมในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว
ใครเห็นชอบยกมือครับ

มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
8
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1

เสียง
เสียง
เสียง

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
นายจุมพฎ กิง่ จันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว)

- เลขานุการสภาท้องถิ่นในวันนี้คือ นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภา ปฏิบัติหน้าที่ได้เลยครับ
- บัดนี้เวลา 09.30 น. ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารได้เข้าทีป่ ระชุม
พร้อมแล้ว กระผมนายจุมพฎ กิ่งจันทร์ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ชั่วคราว ขอเชิญนายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
( ประธานสภาจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย )

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัด ผู้อานวยการกอง
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้สภาเทศบาลตาบลชะมายได้เปิดการประชุม
สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 ประจาปี พ.ศ. 2558 ในวัน

-3จันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย สาหรับ
การประชุมในวันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
--ไม่มี--

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ 1/2558
ประจาปี พ.ศ.2558 เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2558
- ขอให้ท่านสมาชิกสภาและผู้บริหาร ได้ตรวจดูในรายงานการประชุม
ว่ามีส่วนใดที่จะแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคา ก็ขอเชิญได้ครับ
ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558
ประจาปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ใครเห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เป็นอันว่าสภาเทศบาลตาบลชะมายรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 ประจาปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
-- ไม่มี –

นายพรรษา วิเศษอักษร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ ภาท้องถิน่ ตั้งขึน้ พิจารณาเสร็จแล้ว
1. ญัตติขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 (วาระที่ 2 ขัน้ แปรญัตติ และ วาระที่ 3 ขัน้ ลงมติ)
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
1/2558 ประจาปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ซึ่งที่ประชุมสภา
เทศบาลตาบลชะมาย ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่
18 กันยายน 2558 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21 กันยายน 2558
และกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวจะให้
ประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานให้สภาได้รับทราบ ขอเชิญครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพรรษา วิเศษอักษร สมาชิกสภาเทศบาล

ที่ประชุม

(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)

เขต 1

-4รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครัง้ ที่ 1/2558
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
...............
ผูเ้ ข้าประชุม
1. นางสวาท ณ สุวรรณ
2. นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
3. นายประสงค์ พรหมวันรัตน์
4. นายพรรษา วิเศษอักษร

เลขานุการสภาฯ
คณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติ

เปิดประชุมเวลา 10.50 น.
เรื่องระเบียบก่อนวาระ
นางสวาท ณ สุวรรณ
(เลขานุการสภาเทศบาล)

นายจุมพฎ กิง่ จันทร์

มติทปี่ ระชุม

นายพรรษา วิเศษอักษร

มติทปี่ ระชุม

นางสวาท ณ สุวรรณ
(เลขานุการสภาเทศบาล)

ตามที่ ได้ประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/๒๕๕๘ วันศุกร์
ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา
จานวน ๓ ท่าน และขอให้คณะกรรมการ
แปรญัตติ ได้เลือกประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ๑ ท่าน และเลขานุการฯ ๑ ท่าน
กระผมนายจุมพฎ กิ่งจันทร์ ขอเสนอนาย
พรรษา วิเศษอักษร เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบ ๓
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

ท่าน
ท่าน
-

ท่าน

กระผมนายพรรษา วิเศษอักษร ขอเสนอ
นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
เห็นชอบ
๓
ท่าน
ไม่เห็นชอบ ท่าน
งดออกเสียง
ท่าน
เมื่อทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เลือก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติ ให้ทางประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ดาเนินการประชุมต่อ เชิญค่ะ

-5นายพรรษา วิเศษอักษร
(ประธานคณะกรรมการฯ)

คณะกรรมการท่านใดในที่ประชุมมีเรื่องจะ
เสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอ ผม
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
ประชุมกระผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

พรรษา วิเศษอักษร
(นายพรรษา วิเศษอักษร)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

บันทึกรายงานการรับเรื่องขอแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตัง้ แต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
…..……

ผูเ้ ข้าประชุม
1. นายพรรษา วิเศษอักษร
ประธานกรรมการ
2. นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
กรรมการ
3. นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ กรรมการ/เลขานุการ
บันทึก
ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติกาหนดวันยื่นเสนอ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย (ชั้น ๒) นั้น
ปรากฏว่าในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น.
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล มายื่นเสนอคาขอแปรญัตติ
แต่อย่างใด
ปิดการรับเรื่องขอแปรญัตติ ณ เวลา ๑๖.๓๑ น.

(ลงชื่อ)

ประสงค์ พรหมวันรัตน์
(นายประสงค์

พรหมวันรัตน์)

กรรมการ/ เลขานุการ

-6บันทึกรายงานการรับเรื่องขอแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
…..………
ผูเ้ ข้าประชุม
1. นายพรรษา วิเศษอักษร
ประธานกรรมการ
2. นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
กรรมการ
3. นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ กรรมการ/เลขานุการ
บันทึก
ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติกาหนดวันยื่นเสนอ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย (ชั้น ๒) นั้น
ปรากฏว่าในวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาลมายื่นเสนอคาขอแปรญัตติแต่
อย่างใด
ปิดการรับเรื่องขอแปรญัตติ ณ เวลา ๑๖.๓๑ น.
(ลงชื่อ)

ประสงค์ พรหมวันรัตน์
(นายประสงค์

กรรมการ/ เลขานุการ

พรหมวันรัตน์)

บันทึกรายงานการรับเรื่องขอแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
….………..

ผูเ้ ข้าประชุม
1. นายพรรษา วิเศษอักษร
ประธานกรรมการ
2. นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
กรรมการ
3. นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ กรรมการ/เลขานุการ

-7บันทึก
ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติกาหนดวันยื่นเสนอแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย (ชั้น ๒) นั้น
ปรากฏว่าในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล มายื่นเสนอคาขอแปรญัตติ
แต่อย่างใด
ปิดการรับเรื่องขอแปรญัตติ ณ เวลา ๑๖.๓๑ น.
(ลงชื่อ)

ประสงค์ พรหมวันรัตน์

กรรมการ/ เลขานุการ

(นายประสงค์ พรหมวันรัตน์)
บันทึกรายงานการรับเรื่องขอแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
................
ผูเ้ ข้าประชุม
1. นายพรรษา วิเศษอักษร
ประธานกรรมการ
2. นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
กรรมการ
3. นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ กรรมการ/เลขานุการ
บันทึก
ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติกาหนดวันยื่นเสนอแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐น. ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย (ชั้น ๒) นั้น
ปรากฏว่าในวันจันทร์ที่ ๒๑กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐–๑๖.๐๐ น.
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล มายื่นเสนอคาขอแปรญัตติ
แต่อย่างใด
ปิดการรับเรื่องขอแปรญัตติ ณ เวลา ๑๖.๐๑ น.
(ลงชื่อ)

ประสงค์ พรหมวันรัตน์
(นายประสงค์ พรหมวันรัตน์)

กรรมการ/ เลขานุการ

-8รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
................
ผูเ้ ข้าประชุม
1. นายพรรษา วิเศษอักษร
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
2. นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
คณะกรรมการแปรญัตติ
3. นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
เปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๑ น.
นายพรรษา วิเศษอักษร วันนี้เป็นวันครบกาหนดยื่นแปรญัตติ
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕๙ ซึ่งทางสภาเทศบาล
ตาบลชะมายได้กาหนดให้สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลชะมาย ยื่นเรื่องขอแปรญัตติ
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ของวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๘ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ของ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึง่ หมดเวลาขอ
แปรญัตติ จึงมีมติปิดการรับเรื่องการแปร
ญัตติดงั กล่าว และสาหรับรายละเอียดการ
ขอแปรญัตติในวันนี้ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
สภาฯ ผู้บริหารท่านใดยื่นขอแปรญัตติ
ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมาย
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แต่อย่างใดและ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดย
ละเอียดแล้วเห็นว่าร่างที่ผู้บริหารเสนอมา
ถูกต้องครบถ้วนเห็นควรให้คงร่างเทศ
บัญญัติเดิม
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

นายพรรษา วิเศษอักษร

และกระผมจะรายงานประธานสภาทราบ
ต่อไปเมื่อไม่มีเรื่องใดที่ที่จะเสนอเพิ่มเติม
ผมขอปิดประชุม

(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)

๓
-

ท่าน
ท่าน
ท่าน
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ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

พรรษา วิเศษอักษร

(ลงชื่อ)

(นายพรรษา วิเศษอักษร)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะมาย
..................
ผูเ้ ข้าประชุม
1. นายพรรษา วิเศษอักษร
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
2. นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
คณะกรรมการแปรญัตติ
3. นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพรรษา วิเศษอักษร ตามที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๘ ได้กาหนดวันแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา
๑๓.๐๐ น. ของวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลชะ
มาย อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ วรรคสอง
ความว่า ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ
ที่สภาท้องถิ่นกาหนด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็น
รายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น

- 10 ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียว กับการเสนอญัตติ ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมายื่นเสนอคาแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ และวันนี้เป็นวันนัด
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย
และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาชี้แจงเกี่ยวกับการแปร
ญัตติ ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหาร สมาชิกสภา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ท่านใดเข้าประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
๓
ท่าน
ไม่เห็นชอบ
ท่าน
งดออกเสียง
ท่าน
นายพรรษา วิเศษอักษร
และกระผมจะรายงานต่อประธานสภาพร้อม
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ให้ประธานสภา เพื่อดาเนินการตาม
ระเบียบต่อไป เมื่อไม่มีเรื่องใดที่จะเสนอ
เพิ่มเติม ผมขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา
๑๐.๐๐ น.
(ลงชื่อ)
พรรษา วิเศษอักษร
(นายพรรษา วิเศษอักษร)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
1. ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) ซึ่งท่านพรรษา วิเศษอักษร ประธานกรรมการแปร
ญัตติได้แถลงประกอบรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติไปแล้ว ซึ่งก็เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
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มติทปี่ ระชุม

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

มติทปี่ ระชุม

พ.ศ.2547 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง
ระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติ
ด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดที่มีข้อสงสัยอะไรอีกบ้าง
เกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติที่ท่านพรรษา วิเศษอักษร
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงประกอบรายงานต่อที่ประชุมสภา
ไปแล้ว มีท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ สาหรับญัตติขอเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)
- ก่อนที่จะมีการลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ สมาชิกอยู่ในที่
ประชุมทั้งหมด 9 ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม
นะครับ ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา
เสร็จแล้ว
1. ญัตติขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) ใครเห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
8 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
มติทปี่ ระชุมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากให้คงไว้ซงึ่ ร่างเทศบัญญัตฯิ เดิม
- ต่อไปเป็นญัตติขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ได้ตรวจสอบจานวนสมาชิกแล้ว
มีสมาชิกสภา จานวน 9 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมตินะครับ
ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ญัตติขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ) ใครเห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
8 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
มติทปี่ ระชุมเห็นชอบร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559

- 12 นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องทีเ่ สนอใหม่
1. ญัตติขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 (กองช่าง หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง) ขอเชิญท่านนายก
ครับ
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ชะมายตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย มีความเห็นควรจะต้องเสนอญัตติ
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้า คสล.ริมถนนสาย
หนองเหรียง-วัดจอด ด้านซ้ายทางมาเป็นงานวางท่อระบายน้า คสล.ริมถนน
สายหนองเหรียง-วัดจอด ด้านขวาทาง
หลักการ
ตามที่เทศบาลตาบลชะมาย ได้มีการจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้า
คสล.ริมถนนสายหนองเหรียง-วัดจอด หมู่ที่ 6 โดยใช้งบประมาณของเทศบาล
ตาบลชะมาย ตามสัญญาเลขที่ 20/2558 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ จานวน 140,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลชะมาย ได้มีการจัดจ้างโครงการวางท่อ
ระบายน้า คสล.ริมถนนสายหนองเหรียง-วัดจอด หมู่ที่ 6 ตามสัญญาเลขที่
20/2558 โดยผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้าง ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม
พ.ศ.2558 และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม
2558 โดยเจ้าของที่ดินในบริเวณดังกล่าวไม่ยินยอมให้ทาการวางท่อ
ระบายน้าตัดผ่านหน้าที่ดินของตนเอง จึงจาเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ในการระบายน้า
และไม่ทาให้ราชการเสียผลประโยชน์
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
นายกเทศมนตรีตาบลชะมายจึงขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลชะมาย
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบญัตติก็มีใบสรุปผลการประมาณราคา
และเปรียบเทียบราคาโครงการวางท่อระบายน้า คสล.ริมถนนสายหนองเหรียงวัดจอด ซึ่งได้ส่งไปให้ท่านสมาชิกได้รับทราบแล้วนะครับ ขอให้ท่านสมาชิกได้
พิจารณา ขอบคุณมากครับ

- 13 นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

- สาหรับระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
1. ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติและได้ให้หลักการและเหตุผลไปแล้ว
สาหรับในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไร ก็สอบถามได้นะครับ
- ในส่วนของเรื่องการวางท่อระบายน้า ผมมีข้อสงสัยว่ามีการปรับลดในส่วน
ของวัสดุหรืองบประมาณอะไรบ้างไหมครับ ในส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนแนวทาง
เพราะว่าในแนวทางวางท่อแนวเดิมมีท่อข้ามถนนแต่ที่วางในแนวใหม่ไม่ทราบว่า
ตอนนี้เพิ่มหรือลดวัสดุ หรือว่าเพิ่มหรือลดวัสดุในอานาจผู้บริหารที่จะซักถาม
ถึงโครงการนี้นะครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
สาหรับโครงการที่ได้ยื่นญัตติขอเปลี่ยนการดาเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
ไม่ได้มีการปรับลดแต่อย่างใดนะครับ งบประมาณเท่าเดิม ระยะทางเท่าเดิม
ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายไหมครับในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
1. ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ใครเห็นชอบ
ยกมือครับ

มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
8
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ๑

เสียง
เสียง
เสียง

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
- ขอเชิญท่านนายกครับ
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้มีเรื่องที่จะเสนอ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย มีความเห็นควรจะต้องเสนอญัตติ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งเป็นอานาจอนุมัติของสภาเทศบาลตาบลชะมาย จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2558 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จานวน 1 โครงการ
1. โครงการป้ายชื่อถนน สายทาง ในเขตพื้นที่ตาบลชะมาย
เพื่อจัดทาป้ายจราจรต่าง ๆ ป้ายชื่อซอย ถนนในเขตพื้นที่ตาบลชะมาย

- 14 จานวน 70 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลชะมาย กองช่าง ตามแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย หน้า 265
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ประธานสภาเทศบาล

นายสุทธิพร รสมาลี
ปลัดเทศบาล

เหตุผล
ตามที่ เทศบาลตาบลชะมายได้ดาเนินการสอบราคาจ้างโครงการ
ป้ายชื่อ ถนน สายทางในเขตพื้นที่ตาบลชะมาย เพื่อจัดทาป้ายจราจรต่าง ๆ
ป้ายชื่อซอย ถนน ในเขตพื้นที่ตาบลชะมาย จานวน 70 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลตาบลชะมาย ตามประกาศเทศบาลตาบลชะมายโดยกาหนดยื่นซอง
สอบราคาระหว่างวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ.2558 มีผู้มาซื้อซองสอบราคาจานวน 2 ราย และในวันที่ 25 กันยายน
2558 ซึ่งเป็นวันครบกาหนดยื่นซองเสนอราคา ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นซอง
เสนอราคาโครงการดังกล่าว แต่เทศบาลฯ มีความจาเป็นเร่งด่วนจะต้อง
ดาเนินการโครงการดังกล่าว จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจาปี
พ.ศ.2558 โครงการป้ายชื่อถนน สายทาง ในเขตพื้นที่ตาบลชะมาย เพื่อ
จัดทาป้ายจราจรต่าง ๆ ป้ายชื่อซอย ถนนในเขตพื้นที่ตาบลชะมาย จานวน 70
ป้าย ตามแบบเทศบาล กองช่าง ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย หน้า 265 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน) งบประมาณ 293,600.บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย จึงขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลชะมาย
ได้พิจารณาอนุมัติ ต่อไป ขอบคุณมากครับ
- ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อสภาไปแล้ว พร้อมทั้ง
ได้ให้หลักการและเหตุผล ก่อนที่จะสมาชิกได้สอบถามหรืออภิปราย ผมขอเชิญ
ท่านปลัดได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบในเรื่องกันเงิน
- ขอเชิญท่านปลัดครับ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก
เทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเรียนดังนี้นะครับ
ในเรื่องของการกันเงิน ซึ่งเป็นอานาจของสภาในการอนุมัติกันเงินนั้นในกรณี
ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่ท่าน
นายกได้แถลงไว้ ในส่วนการยื่นญัตตินั้น หมวด 3 ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้อง
เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นและมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่
น้อยกว่า แปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน
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ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
นอกจากต้องดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับรองด้วย
นอกจากญัตติที่กฎหมายหรือระเบียบนี้กาหนดให้ทาเป็นหนังสือ
การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติใด ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ หรือราษฎร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่ต้องมีผู้รับรอง
นอกจากญัตติที่กฎหมายหรือระเบียบนี้กาหนดให้ทาเป็นหนังสือ
ญัตติดงั ต่อไปนี้ อาจเสนอด้วยวาจาในทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ได้ โดยต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองตามวรรคหนึ่ง
(1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม
(2) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการ
(3) ขอให้ปรึกษาเป็นการด่วน หรือญัตติขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
สามวาระรวดเดียว ตามข้อ 45
(4) ญัตติที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 40 วรรคหนึ่ง
(5) ญัตติที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาต
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานสภาท้องถิ่น
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น
ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นาความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 63 สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาใดต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึง
กล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น
ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
อภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภา
ท้องถิ่น อนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน
- ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อสภาและผม
ได้ให้ท่านปลัดได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบในเรื่องของการเสนอญัตติที่
เกี่ยวข้องกับการกันเงิน มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญ
ได้นะครับ
- ถ้าไม่มี ก่อนที่จะมีการลงมติ ขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ มีสมาชิก
เข้าประชุมครบองค์ประชุมนะครับ
- สาหรับในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามที่ท่านนายกได้เสนอ
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ใครเห็นชอบยกมือครับ
เห็นชอบ
8 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
- สาหรับในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องใดบ้าง
ขอเชิญได้นะครับ
- มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องอะไรอีกบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ไฟฟ้า ถนน
หนทาง
ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนมีการเฝ้าระวังทั้งน้าทั้งลม อาจนาความเสียหายมาสู่พี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ได้นะครับ
- เทศบาลตาบลชะมายมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถ้ามีปัญหา
ในเรื่องน้า หรือสิ่งที่ทาให้เกิดความเสียหายก็ให้แจ้งมาที่ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลชะมายได้
- มีสมาชิกท่านใดที่จะนาเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็ต้องขอขอบคุณ
ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัด และผู้อานวยการกอง
ตลอดจนหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ที่ช่วยให้การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)

ประสงค์ พรหมวันรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

(ลงชื่อ)

จุมพฎ กิ่งจันทร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

(ลงชื่อ)

สมคิด จุ้ยนุ่ม
( นายสมคิด จุ้ยนุ่ม )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

- 17 (ลงชื่อ)

จุมพฎ กิ่งจันทร์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นายจุมพฎ กิ่งจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตาบลชะมาย

สภาเทศบาลตาบลชะมาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2/2558 ประจาปี พ.ศ.2558 ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 ประจาปี
พ.ศ.2558 ในวันที่
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)

ธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายธารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะมาย

