รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2554
วันที่ 8 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น.
ณ. ห้องประชุมเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายธวัช
จินชัย
นายณรงค์
วรรณชาติ
นายตื่ม
กุมภาว์
นายวุฒิ
นนท์ภักดี

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล
นายสมศักดิ์ ศรีกุศล
นายสุริยันต์
หิรัญเขว้า
นางเพ็ญศรี
เลิศเกษมสุขสกุล
นายประกอบ ปราบคะเชนทร์
นายสมสันต์
มีสิทธิ์
นายธมากร ลีภ้ ัยดี
นายมุด
ชัยศร
นายรติภู
ลีภ้ ัยดี
นายจักริน
วีระปิต
นายกองเหรียญ กุมภาว์
นายบุญเกิด
ป้องขันธ์
นายทรงวุฒิ
บุญมาธรรม
นายอภิชาติ
บุโฮม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นางจิรภา
นางพยุงจิตร
นายสันกฤต
นางสุพิศ
นายวิชาญ
นายเสรี
นายพัฒนา
นายวรวัส

เลิศเกษมสุขสกุล
บุญโนนแต้
ทรัยพย์ประดิษฐ
แสนลือชา
แสนลือชา
บุญมา
น้อยวิเศษ
กุลเจริญ

ผู้มาประชุม
ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้มาประชุม
ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ
หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้ากองช่าง
หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม
หัวหน้ากองการศึกษาฯ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นิตกิ ร 5
เจ้าที่วเิ คราะห์นโยบายฯ 5

ลายมือชื่อ
ธวัช
จินชัย
ณรงค์
วรรณชาติ
ตื่ม
กุมภาว์
วุฒิ
นนท์ภักดี
ลายมือชื่อ
สมศักดิ์
ศรีกุศล
สุริยันต์
หิรัญเขว้า
เพ็ญศรี เลิศเกษมสุขสกุล
ประกอบ ปราบคะเชนทร์
สมสันต์
มีสทิ ธิ์
ธมากร
ลีภ้ ัยดี
มุด
ชัยศร
รติภู
ลีภ้ ัยดี
จักริน
วีระปิต
กองเหรียญ กุมภาว์
บุญเกิด
ป้องขันธ์
ทรงวุฒิ
บุญมาธรรม
อภิชาติ
บุโฮม
ลายมือชื่อ
จิรภา
เลิศเกษมสุขสกุล
พยุงจิตร บุญโนนแต้
สันกฤต ทรัยพย์ประดิษฐ
สุพิศ
แสนลือชา
วิชาญ แสนลือชา
เสรี
บุญมา
พัฒนา น้อยวิเศษ
วรวัส
กุลเจริญ

-2เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่อได้เวลาประชุม ปลัดเทศบาลตาบลบ้านเขว้า ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบ
รายชื่อผูเ้ ข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม
- ปลัดเทศบาล เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน
- ปลัดเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจาปี2554
และเชิญประธานสภากล่าวเปิดประชุม
- ประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
- ขอเชิญท่านสภาเทศบาลฯทุกท่านร่วมทาบุญตักบาตรและปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหารา ชินี ที่สวนสาธารณะสระหลวง พร้อมกันเวลา
07.00 น
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
ประธาน
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2554
มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมีขอ้ สงสัยอะไรบ้างครับ เชิญท่านทรงวุฒิ
บุญมาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล
นายทรงวุฒิ
- เรียนท่าน ประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ผมขออนุญาต
ท้วงติงเนื่องจากตรงลงชื่อผู้มาประชุมคนที่ ลา นั้นไม่น่าจะมาอยู่ตรงนีน้ ่าจะทาเพิ่ม
ตรงที่ ลา ครับ และอีกเรื่องคือเรื่องสื บเนื่องนั้นผมเคยเสนอมาแล้วแต่ไม่มบี รรจุไว้ใน
ระเบียบวาระการประชุมเลย ขอบคุณครับ
ประธาน มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมีขอ้ สงสัยอะไรบ้างครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอ
มติ ต่อที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย แรก ประจาปี 2554
หรือไม่ ...ถ้าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมขอให้ยกมือขึน้ .....ยก 11 เสียง
ท่านใดไม่เห็นชอบขอให้ยกมือขึน้ .....ไม่มี
ที่ประชุม
-มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2554
ระเบียบวาระที่ 3
ญัตติการพิจารณาร่างเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2555
ประธาน
เชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ บัดนี้ ถึงเวลาที่จะได้เสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี สภาเทศบาลตาบลบ้านเขว้าอีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้นในโอกาสนี้ จึงขอแถลงให้ท่าน ประธาน และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน หลักการและเหตุผล แนวนโยบายการ
ดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
/....1.สถานะการคลัง

-31. สถานะการคลัง
ก. เงินสะสม ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2554 เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
มียอดเงินสะสมดังนี้
1. เงินสะสมที่ฝากไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
จานวน 3,309,189.57 บาท
2. เงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ที่เทศบาล
จานวน 7,153,237.56 บาท
3. เงินทุนสารองเงินสะสม
จานวน 4,164,898.24 บาทI
รวมทั้งสิน้
จานวน 14,627,325.37 บาท
2. ประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ 2555 เทศบาลตาบลบ้านเขว้าประมาณการรายรับไว้
เป็นเงิน 50,593,000 บาท แยกเป็น
หมวดภาษีอากร
ตั้งไว้ 459,800 บาท แยกเป็น
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
270,700
บาท
2. ภาษีบารุงท้องที่
32,400
บาท
3. ภาษีป้าย
82,200
บาท
4. อากรการฆ่าสัตว์
74,500
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ตั้งไว้ 352,200 บาท
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
ตั้งไว้ 130,500 บาท
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ตั้งไว้ 800 บาท
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ตั้งไว้ 800 บาท
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ตั้งไว้ 1,800 บาท
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
ตั้งไว้ 140,600 บาท
6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ตั้งไว้ 1,000 บาท
7. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ ที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิ น 200 ตร.ม.
ตั้งไว้ 1,000 บาท
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
ตั้งไว้ 500 บาท
9. ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ตั้งไว้ 26,000 บาท
10. ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตั้งไว้ 1,000 บาท
11. ค่าปรับการผิดสัญญา
ตั้งไว้ 1,000 บาท
12. ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตั้งไว้ 1,000 บาท
13. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ 27,800 บาท
14. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พืน้ ที่ใด ซึ่งมีพืน้ ที่เกิน 200 ตร.ม.
ตั้งไว้ 16,800 บาท
/....15. ค่าใบอนุญาต

-415. ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ
ตั้งไว้ 500 บาท
16. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ตั้งไว้ 500 บาท
17. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ตั้งไว้ 600 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
490,900 บาท
1. ค่าเช่าที่ดนิ
1,000 บาท
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
407,500 บาท
3. ค่าดอกเบีย้
82,400 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
225,800 บาท
1. ค่าขายแบบแปลน
137,900 บาท
2. ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง
15,400 บาท
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
72,500 บาท
หมวดรายได้จากทุน
1,000 บาท
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
1,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19,313,300 บาท
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
14,778,300 บาท
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1,000 บาท
3. ภาษีสุรา
1,010,000 บาท
4. ภาษีสรรพสามิต
2,450,000 บาท
5. ค่าภาคหลวงแร่
14,000 บาท
6. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
56,000 บาท
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิตกิ รรมทีด่ ิน
1,004,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
29,750,000 บาท
1. เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น และกิจการอื่นทั่วไป
29,750,000 บาท
3. หลักการและเหตุผล
3.1 หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
ยอดรวม 50,592,572 บาท แยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้
ก. ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
11,712,975 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม
2,944,555 บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
5,932,540 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
1,761,635 บาท
/....3. แผนงาน

-53. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม 2,071,640 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 16,640,835 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม 1,940,000 บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 3,155,000 บาท
ค. ด้านเศรษฐกิจ
1. แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
541,500 บาท
ง. ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
3,891,892 บาท
รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2555
ที่ได้ส่งให้กับทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม
3.2 เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2555เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ประธาน
- ท่านนายกฯได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบ นั้นก็ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาดู
ว่าในหมวดไหนที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป เชิญท่านทรงวุฒิ บุญมาธรรม สมาชิกสภา
เทศบาล
นายทรงวุฒิ
- เรียนท่าน ประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ครับ ขอให้ดูที่
หน้าที่ 3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดนิ ปี 2553 กับปี 2554 ทาไมถึงแตกต่าง
กันมาก ขอบคุณครับ
ประธาน
- เชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายกฯ
-เรียนท่ านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ ในกรณีน้เี จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะ
ตอบคาถามได้ชัดเจนกว่าครับ
ประธาน
- เชิญนางพยุงจิตร บุญโนนแต้ หัวหน้ากองคลัง
นางพยุงจิตร
- เรียนท่าน ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุ ก
ท่าน ในกรณี ที่ท่านสมาชิกผูท้ รงเกีย รติได้สอบถามเรื่อง หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ใน
ส่วนของค่าเช่าที่ดนิ ในปี 2553 รับจริง 31,912.- บาท แต่ปี 2554 นั้นเพียง1,000.บาท คือในส่วนในปี 2553 นั้นมีผู้เช่าค่อนข้างจะเยอะ แต่ในรายละเอียดนั้นคงต้องไปดูที่
ใบเสร็จรับ เงินคือตอนนี้ไม่ได้เตรียมมา แต่ส่วนในปี 2554 นั้นไม่มีการจัดงานเช่นว่านีจ้ งึ
ทาให้ไม่มรี ายได้ ทาให้มีความแตกต่างกันมาก ขอบคุณค่ะ
ประธาน
- เชิญท่านนายกเทศมนตรี
/...นายกฯ
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ประธาน
นายทรงวุฒิ

ประธาน
นายกฯ
ประธาน
นายทรงวุฒิ
ประธาน
นายกฯ
ประธาน
นางพยุงจิตร

ประธาน

นายทรงวุฒิ

-เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ ในปี 2553 นั้น ที่ สวนสาธารณะ
สระหลวงนัน้ เป็นการเช่าพืน้ ที่ เพื่อจัดงานโอท็อป ที่พัฒนาการอาเภอบ้านเขว้ากับ
ผูป้ ระกอบการผ้าไหม ได้รว่ มกันจัดงานและงานอื่นๆอีก แต่ในปี 2554นั้นก็มบี ้างแต่ไม่เกิน
ที่ประมาณการไว้ ครับ
- เชิญท่านทรงวุฒิ บุญมาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนท่าน ประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ครับ ขอขอบคุณ
ท่านนายกเทศมนตรี ครับมาดูต่อกันที่หน้าแรก เรื่อง หนีส้ ินเงินกู้ ตามที่เทศบาลตาบล
บ้านเขว้าได้กู้เงิน จากธนาคารออมสิน จานวน สิบสี่ล้านกว่าบาทเพื่อก่
อสร้างอาคาร
สานักงาน ตามสัญญาเงินกู้ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 นีใ้ ช่หรือไม่ครับเพราะผมเข้า
มาหลังจากที่ได้สร้างอาคารสานักงานนีม้ าแล้ว ตัวเลขถูกต้องหรือไม่ครับ
- เชิญท่านนายกเทศมนตรี
-เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ ในส่วนตัวเลขนีค้ งจะผิดครับคงจะ
เป็น 11 พฤษภาคม 2550 คือตัวลขที่ถูกต้องครับ
- เชิญท่านทรงวุฒิ บุญมาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนท่าน ประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ เคารพทุกท่าน ครับ พอที่จะ
จาได้หรือไม่ว่าเราจ่ายไปกี่ปีแล้ว และเท่าไรแล้ว พอจะมีตัวเลขคร่าวๆ ไหมครับ
- เชิญท่านนายกเทศมนตรี
- เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ
เราได้กู้เงินในวันที่ 11
พฤษภาคม 2550 กรณีนเี้ จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะตอบคาถามได้ชัดเจนกว่าครับ
- เชิญนางพยุงจิตร บุญโนนแต้ หัวหน้ากองคลัง
- เรียนท่าน ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุก
ท่าน ในรายละเอียดในงวดนึงที่เราจ่ายไปแต่ละ งวด คือ 1,633,000 บาท แต่ในส่วนยอด
หนี้คงค้างประมาณ 9 ล้าน 6 แสนเศษๆ
- ขอบคุณ คุณพยุงจิตร บุญโนนแต้ หัวหน้ากองคลัง ที่ได้ชแี้ จง มีท่านสมาชิกท่านใดมี
ข้อเสนอแนะหรือมีขอ้ สงสัยอะไรบ้างครับ เชิญท่านทรงวุฒิ บุญมาธรรม สมาชิกสภา
เทศบาล
- เรียนท่าน ประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ครับ ผมขอเข้า
ประเด็น คือ ในรายจ่ายหมวดที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง บางครัง้ มันไม่ได้เป็นไปตามความ
จาเป็นไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของคนในสังคม ในปี 2555 มีหลายที่ที่ทาโครงการ
ขึน้ มาเพื่ อจะดาเนินการ แต่บางที่เสนอมาก็ได้ทา แต่บางที่ก็ไม่ได้ทาหรือที่ไม่มีในเทศ
บัญญัติก็มีการทา ด้วยเหตุประการใดก็ไม่ทราบ เข้าประเด็นว่ามีหลายโครงการ เช่น
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองขีต้ ม โครงการปรับผิวจราจรถนนสายขุนทอง โครงการปรับปรุง
/....ภูมทิ ัศน์
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ประธาน
นายกฯ

ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน -

นายกองเหรียญ ประธาน -

นายสุริยันต์ ประธาน -

ภูมทิ ัศน์หนองบัว คือลักษณะที่วา่ มีความต้องการของชาวบ้านน้อยอยากให้เอาเงินในส่วน
นั้นมาแก้ไขบริเวณที่มีปัญหามากกว่า เช่น บริเวณสี่แยกหนองขี้ตมที่มกี ารแก้ไขในส่วนที่น้า
ท่วมทุกปีมากกว่า ครับขอบคุณครับ
- มีท่าน สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมี ข้อสงสัยอะไรบ้างครับ เชิญ เชิญท่าน
นายกเทศมนตรี
- เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ ขออนุญาตชีแ้ จงในกรณีที่ว่างบที่ไม่
มีในเทศบัญญัตินนั้ เราได้นางบมาจากที่อ่นื เช่น งบไทยเข้มแข็ง และในส่วนนีใ้ นการจาทา
งบประมาณหรือโครงการในแต่ละปีนนั้ เราได้ นามาจากแผนพัฒนาเทศบาลโดยการจัดทา
แผนนั้นเราได้จัดทาประชาคมหมูบ่ ้านอีกทั้งยังมีการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลทุกปีครับ
- ขอบคุณท่านนายกฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
อภิปราย ผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2555 หรือไม่ .....ถ้าเห็นชอบ ให้รับหลักการ
ขอให้ยกมือขึน้ ...เห็นชอบ 6 เสียง ครับ ....ขอบคุณครับ มีท่านใดไม่เห็นชอบ ขอให้ยก
มือขึน้ .... 5 เสียง ประธานงดออกเสียง
- มีมติรับหลักการจานวน 6 เสียง ไม่รบั หลักการ จานวน 5 เสียง ประธานงดออก
เสียงในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2555
ครับที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านเขว้าก็ได้ดาเนินการในวาระที่หนึ่ง คือ รับ
หลักการในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปร ะจาปีงบประมาณ
2555 ก็จะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติแต่เนื่องจาก คณะกรรมการแปรญัตตินนั้ ได้
หมดวาระลง จึงต้องมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตอ่ ไป และ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะต้องมีไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด เชิญท่านกองเหรียญ
กุมภาว์
ครับผมขอเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 คนครับ
มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกครับ เชิญเสนอได้ครับ ถ้าไม่มผี ใู้ ดเสนอถือว่า ให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 คน โดยจะทาการเสนอชื่อโดยไม่จากัดจานวนและ
การเสนอชื่อนั้นจะต้องมีสมาชิก สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน หากมีการเสนอชื่อ
เกินจานวนที่ตอ้ งการ คือ 3 คน ก็จะทาการเลือกโดยวิธีการลงคะแนน หากมีผู้เสนอ
เท่ากับจานวนที่ตอ้ งการให้ผนู้ ั้นเป็นกรรมการแปรญัตติโดยปริยาย ให้ท่านสมาชิกเสนอได้
เลยครับ เชิญท่านสุริยันต์ หิรัญเขว้า
ครับ เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่านครับ
ผม
ขอเสนอนายธมากร ลีภ้ ัยดี สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
ครับขอให้มผี รู้ ับรอง สองคน ครับ ครับเชิญท่านประกอบ ปราบคะเชนทร์
/.....นายประกอบ
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เรียนท่าน ประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ผมขอรับรอง
นายธมากร ลีภ้ ัยดี ครับ
นายกองเหรียญ
- เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่านครับ ผม
นายกองเหรียญ กุมภาว์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอรับรองนายธมากร ลีภ้ ัยดี ครับ
นายธมากร เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ผมนายธมากร
ลีภ้ ัยดี สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อนางเพ็ญศรี เลิศเกษมสุขสกุล เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติ
ประธาน ครับขอให้มผี รู้ ับรอง สองคน ครับ ครับ เชิญท่านรติภู ลี้ภัยดี
นายรติภู
- ครับ เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่านครับ ผม
นายรติภู ลี้ภัยดี สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอรับรองนางเพ็ญศรี เลิศเกษมสุขสกุล ครับ
นายสุริยันต์ ครับ เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภ
าเทศบาลที่เคารพทุกท่านครับ
ผมนายสุริยันต์ หิรัญเขว้า สมาชิกสภาเทศบาล
ผมขอรับรอง นางเพ็ญศรี
เลิศเกษมสุขสกุล ครับ
นายกองเหรียญ เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่านครับ ผม
นายกองเหรียญ กุมภาว์
สมาชิก สภาเทศบาล ผมขอเสนอ นายประกอบ
ปราบคะเชนทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติ ครับ
ประธาน ครับขอให้มผี รู้ ับรอง สองคน ครับ
ครับเชิญท่าน ธมากร ลีภ้ ัยดี สมาชิกสภา
เทศบาล
นายธมากร ครับ เรียนท่านประธานสภา และท่ านสมาชิกสภาเทศบาลที่เ คารพทุกท่านครับ ผม
นายธมากร ลีภ้ ัยดี สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอรับรองนายประกอบ ปราบคะเชนทร์ ครับ
นางเพ็ญศรี
- เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเ
ทศบาลที่เคารพทุกท่านค่ะ ดิฉัน
นางเพ็ญศรี เลิศเกษมสุขสกุล
สมาชิกสภาเท ศบาล ขอรับรอง นายประกอบ
ปราบคะเชนทร์ ค่ะ
ประธาน มีผู้ใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมอีก .... ครับ ....ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีก ดังนั้นให้ถือว่าบุคคลที่ถูก
เสนอชื่อก็จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้แก่ 1.นายธมากร ลี้ภัยดี 2. นางเพ็ญศรี
เลิศเกษมสุขสกุล 3.นายประกอบ ปราบคะเชนทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ ประจาสภาเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
ที่ประชุม รับทราบ
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ในวาระแรกนั้นเราผ่านมาแล้วต่อไปเราคงต้องหารือว่าเราจะทาการประชุมสภาเทศบาล
เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2555 ในวาระที่ 2 และใน
วาระที่ 3 ในวันใด ผมขอเสนอว่า วันที่ 9 , 10 สิงหาคม 2554 เป็นวันเสนอแปรญัตติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2553 วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเราจะมาประชุม ใน
วาระที่ 2 วาระที่ 3 กันในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น. ครับ มีท่านใดจะ
เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกให้ถือว่าให้เป็นไปตามที่แจ้งไว้
แล้ว คือวันที่ 9 , 10 สิงหาคม 2554 เป็นวันเสนอแปรญัตติ วันที่ 11 สิงหาคม
2554 วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเราจะมาประชุม ในวาระที่ 2 วาระที่ 3
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติอื่น ๆ
ประธาน
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีขอ้ อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ ตามที่ได้มหี นังสือแสดงรายรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลได้ตรวจสอบดูเพื่อทราบ อีกเรื่องคือมีหนังสือที่ มท 0808.7/ว1382 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2554 เรื่อง การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินก ารคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2555
อยากแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบเรื่อง
งบประมาณที่จะเข้าช้าไปจนถึงเดือนมกราคม 2555 ดังนัน้ หากมีชาวบ้านที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยว
การทางานของเทศบาลนั้น ขอให้ท่านช่วย แจ้งในส่วนนีน้ ั้นปัญหาสืบเนื่องจากงบประมาณ
ยังไม่เข้า ครับ
ประธาน
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีขอ้ อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านทรงวุฒิ บุญมาธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทรงวุฒิ
- เรียนท่าน ประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ผมขอเสนอในที่
ประชุมแห่งนีเ้ รื่องใดที่มกี ารประกาศสอบราคาจ้างอ ยากให้เจ้าหน้าที่ทาหนังสือแจ้งให้
สมาชิกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อกี วิธีการหนึ่งเพื่อเกิดความโปร่งใสในการทางานครับ
ประธาน
- เชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายกฯ
- เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ กรณีนเี้ จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะตอบ
คาถามได้ชัดเจนกว่าครับ
ประธาน
- เชิญนางพยุงจิตร บุญโนนแต้ หัวหน้ากองคลัง
นางพยุงจิตร
- เรียนท่าน ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุก
ท่าน ตามระเบียบ กระ ทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยงานบริหาร ราช การส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ในส่วนของการจัดซือ้ จัดจ้าง ของเทศบาล
ได้มกี ารทาหนังสือแจ้งทั้ง อาเภอ ผูส้ นใจ อีกทั้งได้แจ้งไปเว็บไซด์ของ สานักงาน
/....ส่งเสริมองค์กร
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ประธาน
นายธมากร

ประธาน
นายกฯ
ประธาน

ส่งเสริมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ หากท่านอยากให้แจ้งให้กับสมาชิ
ก
เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์อกี ทางแล้ว กองคลังจะดาเนินการตามที่ท่านร้องขอมา
ขอบคุณค่ะ
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีขอ้ อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านธมากร ลีภ้ ัยดี ครับ
- เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ เคารพทุกท่าน ผมอยากขอเสนอ
ให้ฝ่ายบริหารจัดซื้อ เต็นท์ และเก้าอีเ้ พื่อใช้ในการแจกเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์
เพราะเราได้ดาเนินการเป็นประจาทุกเดือนและเราก็ได้ไปยืม เต็นท์และเก้าอีจ้ ากวัด หรือ
ชุมชน จึงอยากให้ฝา่ ยบริหารได้ดาเนินการจัดซือ้ ครับ
- เชิญท่านนายกเทศมนตรี
- เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ ฝ่ายบริหารก็จะรับเรื่องไว้หา
กมี
งบประมาณก็จะดาเนินการจัดซือ้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวครับขอบคุณครับ
- สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีขอ้ อภิปรายหรือไม่ครั บ ถ้าไม่มี ....ผมขอขอบคุณฝ่าย
บริหารและสมาชิกทุกท่านอีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ หมดระเบียบวาระการประชุมผมก็
ขอปิดการประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ) อภิชาติ บุโฮม เลขานุการสภา
(นายอภิชาติ บุโฮม)
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
(ลงชื่อ)

พัฒนา น้อยวิเศษ ผู้จด/บันทึกการประชุม
(นายพัฒนา น้อยวิเศษ)
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสมาชิก สภาเทศบาลตาบล
บ้านเขว้า สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ประกอบ
ปราบคะเชนทร์ ประธานกรรมการ
(นายประกอบ
ปราบคะเชนทร์)
(ลงชื่อ)
รติภู
ลี้ภัยดี
กรรมการ
(นายรติภู
ลี้ภัยดี)
(ลงชื่อ)
กองเหรียญ กุมภาว์ กรรมการ
(นายกองเหรียญ กุมภาว์)

