๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2
สานักงานเทศบาลเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

๒
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการสภา
เทศบาลกล่าวเชิญ นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
เปิดประชุม
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการสภาฯ- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี
พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลบ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งขณะนี้
สมาชิกสภาได้เข้ามาลงชื่อเข้าประชุม และถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ซึ่งในขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอกราบเรียน
เชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ เรียนท่านนายกเทศมนตรี
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับ
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. 2560 มีสมาชิกสภาเทศบาล ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ แต่ได้
แจ้งการลา กับผมแล้ว จานวน 1 ราย คือ นางอาไพ อินการระเกตุ
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผม ขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้ครับ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
เรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องที่ 1
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
- กระผมขอแจ้งระเบียบวาการประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
.............................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว
(สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 )
……………………………………………………………………………….…………………................
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง เพื่อพิจารณาเสนอใหม่
ญัตตินายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง เสนอ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
(ขั้นรับหลักการ)
……………………………………………………………………………………………………..……….

๓
ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ 5
ที่ประชุม

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจาเทศบาล (คณะกรรมการแปรญัตติ)
………………………………………………………………………………………………………..……….
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………..……….
-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่าน ประธานตรวจรายงานการประชุมรายงานการตรวจรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕9 เชิญครับ
นายวิชัย เชื้อวงษ์ กรรมการตรวจรายงานฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ข้าพเจ้า นายวิชัย เชื้อวงษ์ สภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เขต 1 ในฐานะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
บ้านสร้างครั้งที่ผ่านมา ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ได้ร่ ว มกันตรวจสอบความ ถูกต้ องและแก้ไขคาผิ ดตกบกพร่ องของ
รายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยความตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคั บการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงรายงานให้ที่ประชุมสภา
แห่งนี้ ได้พิจารณาให้การรับรองต่อไป
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
- สอบถามว่า มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะขอแก้ไขถ้อยคาของตนหรือไม่
ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ขอมติรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้วครับ
ที่ประชุม
-รับรอง/เห็นชอบ
10 เสียง
-ไม่เห็นชอบ
เสียง
-งดออกเสียง
1
เสียง
- มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๔
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา ญัตตินายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง เสนอร่างเทศบัญญัติ
3.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ขั้นหลักรับการ)

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่าน เลขาฯ อ่านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องครับ
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการสภาฯ- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ทุกท่าน
เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 โดย
ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ดังต่อไปนี้
ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
มาตรา 60 (2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือมีอานาจตราเทศ
บัญญัติ
มาตรา 62 เมื่ อ สภาท้ อ งถิ่ น อนุ มั ติ แ ล้ ว ประธานสภาฯ ส่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณา ภายใน 7 วัน หากเห็นชอบก็จะอนุมัติภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากประธานสภาเทศบาลแล้ว
มาตรา 63 เทศบัญญัติให้ใช้บังคับ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานัก งานเทศบาล
แล้ว เจ็ดวันเว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้
ใช้บังคับในวันที่ประกาศได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 45 วรรค ท้าย กาหนดว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย จะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ สอง ต้องกาหนดระยะเวลา เสนอคาแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
ข้อ 47 กาหนดว่าในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ หนึ่งให้ที่ประชุม ปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกประสงค์จะ อภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณา ให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น ส่ ง ต้ น ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ นั้ น ไปให้
คณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณาโดยละเอี ย ดและที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งก าหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่น
กาหนด คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติให้เสนอ
คาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา ท้องถิ่นรับรองสองคน

๕
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี เสนอ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครับ
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา
เทศบาล ทุกท่านเทศบาล ผม ไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี ขอแถลงร่างร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาเทศบาล
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ (นายก อ่านคาแถลง)
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
……………………………………………………………………….
ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ทุกท่าน
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านสร้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านสร้าง จึงขอ
ชี้แจง ให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้างทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังของ
เทศบาล ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 36,854,380.88 บาท
1.1.2 เงินสะสม 17,849,337.43 บาท
1.13 ทุนเงินสารองสะสม 13,636,239.53 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้ แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่กันเงินไว้ โดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 13 โครงการ รวม 3,243,600.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 31,303448.48 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
974,238.86 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
525,538.19 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
560,550.14 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
0 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5,550.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
90,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
14,650,180.29 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
14,519,891.00 บาท

๖
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ 0.00 บาท
(3) รายจ่ายเงิน จานวนเงิน 22,801,903.98 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
6,668,159.75
งบบุคลากร
10,314,686.77
งบดาเนินการ
3,713,322.66
งบลงทุน
0.00
งบรายจ่ายอื่น
0.00
งบเงินอุดหนุนทั่วไป
2,105,734.80
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 0.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 1,874,224.53 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
3 งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559
รายรับจริง
รายจ่ายจริง
กาไรสะสม
เงินสะสม
เงินฝากธนาคาร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3,679,248.77
2,508,520.90
5,126,682.35
7,025,283.23

รายรับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 36,968,700.00 บาท
แสดงผลรายรับ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
รายรับจริงปี
ประมาณการ
2559
ปี 2560
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
1,062,844.28
940,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าเนียม และใบอนุญาต
330,904.40
432,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
628,096.44
750,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
101,435.00
45,000.00
หมวดรายได้จากทุน
0.00
0.00
รวมรายได้จัดเก็บ 2,123,280.12 2,013,300.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการ ปี
2561
1,061,500.00
329,200.00
624,000.00
54,000.00
0.00
2,068,700.00

๗
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
18,975,654.01 17,402,200.00 18,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 18,975,654.01 17,402,000.00 18,900,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
9,132,936.00 16,441,000.00 16,000,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 9,132,936.00 16,441,000.00 16,000,000.00
รวม 30,231,870.13 36,011,200.00 36,968,700.00
ตารางที่ 2 แสดงผลรายจ่ายประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
รายจ่าย
จ่ายจริงปี 2559 งบประมาณปี 2560 ประมาณ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
3,018,562.48
8,137,110.00
10,550,640.00
งบบุคลากร
11,725,682.91
12,823,080.00
15,018,220.00
งบดาเนินการ
5,447,603.15
13,282,010.00
9,403,740.00
งบลงทุน
539,490.00
102,000.00
153,100.00
งบรายจ่ายอื่น
25,000.00
0.00
0.00
งบเงินอุดหนุน
1,735,000.00
1,667,000.00
1,843,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 22,491,338.54
36,011,200.00
36,968,700.00
รวม 22,491,338.54
36,011,200.00
36,968,700.00
************************************
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ด้าน
ยอดรวม (บาท)
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
11,072,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2,162,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
5,057,480
แผนงานสาธารณสุข
4,317,520

๘
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

3,118,580
160,000
455,000
75,000
10,550,640
36,968,700

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
**************************
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 39,974,200 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวน
ทั้งสิ้น 36,011,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
1. ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
11,072,480 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
2,162,000 บาท
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
5,057,480 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
4,317,520 บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
3,118,580 บาท
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
160,000 บาท
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม
455,000 บาท
3. ด้านเศรษฐกิจ
1.แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
75,000 บาท
4. ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
10,550,640 บาท
รวมงบประมาณ รายจ่ายทั้งสิ้น
ยอดรวม
36,968,700 บาท

๙
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนทั้งสิ้น 3,963,000 บาท ดังนี้
งบกลาง
ยอดรวม
64,560 บาท
บุคลากร
ยอดรวม
1,322,160 บาท
งบดาเนินการ
ยอดรวม
2,788,280 บาท
งบลงทุน
ยอดรวม
2,038,800 บาท
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
ยอดรวม
6,213,800 บาท
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินของเทศบาลตาบล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ในขั้นรับหลักการ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดที่ต้องการ
สอบถามหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นบ้างไหมครับ
ที่ประชุม
- ไม่มีสมาชิกขออภิปราย ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีนะครับ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ในขั้นรับหลักการ มีผู้ใดรับหลักการ โปรดยกมือครับ
รับหลักการ
10
เสียง
ไม่รับหลักการ.
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ถือว่าที่ประชุมนี้ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไปจะส่งต้นร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติพิจารณาโดย
ละเอียด
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจาเทศบาล ทาหน้าที่แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่าน เลขาฯ อ่านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องครับ
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการสภาฯ- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ในการเลือกกรรมการสามัญประจาเทศบาลทาหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ในวันนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) หมวดที่ 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น

๑๐
ข้อ 105 สภาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น
ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
เป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง
ให้สมาชิกท้องถิ่นลงคะแนนด้วยการเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อและสกุล
ของผู้เสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ วให้ ประธานสภาท้องถิ่ น ประกาศคะแนนต่อที่
ประชุม ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดด้วยกันหลายคนให้เลือกใหม่
เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยวิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ประธานท้องถิ่นออก
เสียงชี้ขาด
การเสนอจานวน คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
- เชิญสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหารเสนอ จานวนคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ได้เลยครับ
นายวิชัย เชื้อวงษ์ สมาชิกสภาฯ- เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน กระผมขอเสนอ จานวนคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 3 ท่าน
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
- ขอผู้รับรองสองคน
นางชนิดา พิกุลพวง สมาชิกสภาฯ
- ผู้รับรอง
นายประดิษ พัสดุ สมาชิกสภาฯ
- ผู้รับรอง
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

- มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเพิ่มเติมอีกใหมครับ
- ไม่มี และมีมติให้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 3 ท่าน

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
- ต่อไปจะเป็นการ เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควร เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 3 ท่าน
- เชิญสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหารเสนอ ชื่อผู้สมควรเป็น คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้เลยครับ

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1

๑๑
นายบรรจง เชื้อฟัก สมาชิกสภาฯ- เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน กระผมขอเสนอ
นายอนัน ต์ บุ ญยื น สมาชิก สภาเทศบาล เป็น กรรมการแปรญั ตติ ร่า งเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 1
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
- ขอผู้รับรองสองคน
นายมนตรี ทองเพิ่ม สมาชิกสภาฯ
- ผู้รับรอง
นางชนิดา พิกุลพวง สมาชิกสภาฯ - ผู้รับรอง
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - มีใครจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่
1 เพิ่มเติมอีกหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ขอมติให้ นายอนันต์ บุญยืน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ
ที่ประชุม
-รับรอง/เห็นชอบ
10
เสียง
-ไม่เห็นชอบ
เสียง
-งดออกเสียง
1
เสียง
- มีมติ เห็ นชอบให้ นายอนัน ต์ บุ ญยืน เป็น คณะกรรมการสามัญประจ า
เทศบาล ทาหน้าที่แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 1 ตามที่เสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
นายบุญนาค ทองเทศ สมาชิกสภาฯ- เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน กระผมขอเสนอ
นายวิชั ย เชื้ อ วงษ์ สมาชิ ก สภาเทศบาล เป็น กรรมการแปรญั ต ติ ร่ างเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 2
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
- ขอผู้รับรองสองคน
นายอนันต์ บุญยืน สมาชิกสภาฯ
- ผู้รับรอง
นายบรรจง เชื้อฟัก สมาชิกสภาฯ
- ผู้รับรอง
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - มีใครจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เพิ่มเติม
อีกหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ขอมติให้ นายวิชัย เชื้อวงษ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ
ที่ประชุม
-รับรอง/เห็นชอบ
10
เสียง
-ไม่เห็นชอบ
เสียง
-งดออกเสียง
1
เสียง
- มีมติเห็ นชอบให้ นายวิ ชัย เชื้อวงษ์ เป็น คณะกรรมการสามัญประจ า
เทศบาล ทาหน้าที่แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 2 ตามที่เสนอ

๑๒
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
นางชนิดา พิกุลพวง สมาชิกสภาฯ- เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ
นายองศกร อิน ทมาศ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 3
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
- ขอผู้รับรองสองคน
นายมนตรี ทองเพิ่ม สมาชิกสภาฯ
- ผู้รับรอง
นายบรรจง เชื้อฟัก สมาชิกสภาฯ
- ผู้รับรอง
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - มีใครจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เพิ่มเติม
อีกหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ขอมติให้ นายองศกร อินทมาศ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ครับ
ที่ประชุม
-รับรอง/เห็นชอบ
10
เสียง
-ไม่เห็นชอบ
เสียง
-งดออกเสียง
1
เสียง
- มีมติเห็นชอบให้ นายองศกร อินทมาศ เป็นคณะกรรมการสามัญประจา
เทศบาล ทาหน้าที่แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 คนที่ 3 ตามที่เสนอ
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกหรือผู้บริหารต้องการเสนอชื่ออีกไหมครับ.......
ถ้าไม่มีเสนอชื่อ ถือว่า
1. นายอนันต์ บุญยืน สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1
2. นายวิชัย เชื้อวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2
3. นายองศกร อินทมาศ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3
ได้รับคัดเลือกเป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

- ขอมติ ให้ทั้งสามท่าน ด้วยครับ
-รับรอง/เห็นชอบ
10
เสียง
-ไม่เห็นชอบ
เสียง
-งดออกเสียง
1
เสียง
- มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจาเทศบาล ทาหน้าที่
แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามที่เสนอ

๑๓
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เมื่อเลือกกรรมการเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะส่งต้น ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการตรวจ
ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 พิจารณาโดยละเอียด ขอให้ที่ประชุม
กาหนดเวลาแปรญัตติครับ
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) หมวดที่ 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น
- ผมจึงขอหารือ ที่ประชุมในการ กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ไว้ไม่น้อยกว่า
24 ชั่วโมง คือกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา
8.30 น. ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ เทศบาลตาบลบ้านสร้าง และ
กาหนดระยะเวลาพิจารณาคาแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 และส่งให้ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ภายในวันที่ 18
สิงหาคม 2560 เพื่อนาเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม
2560 เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป
นายวิชัย เชื้อวงษ์ สมาชิกสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ผมขอเสนอ การกาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ และกาหนดวันประชุมเพื่อพิจารณา ในวาระที่ 2 และที่3 ดังนี้
1. เสนอกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560
เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ เทศบาลตาบลบ้านสร้าง
2. เสนอกาหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันพุธที่ 23
สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
นายสุพจน์ ดียิ่ง สมาชิกสภาฯ
นายประดิษฐ พัสดุ สมาชิกสภาฯ

- ขอผู้รับรองสองคนครับ
- ขอรับรอง
- ขอรับรอง

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกรับรองถูกต้อง มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็น
อย่างอื่นนะครับ ถือว่าที่ประชุมมีกาหนดเวลาในขั้นแปรญัตติ ดังนี้
1. เสนอกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560
เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ เทศบาลตาบลบ้านสร้าง
2. เสนอกาหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันพุธที่ 23
สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

๑๔
และขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างเทศ
บัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ ในวัน ที่ 23
เดือน สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ซึ่งการประชุม ตามวันเวลาดังกล่าว ถือเป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลในที่ประชุม
สภาเทศบาลจะไม่มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบแต่อย่างใด ตามระเบียบข้อ 23 ซึ่ง จะแจ้ง
เฉพาะสมาชิกสภาที่ไม่เข้าร่วมประชุม
ผมขอส่ งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ให้คณะกรรมการตรวจร่าง ชุดดังกล่าวข้างต้น พิจารณาแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือสมาชิกท่านใด เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศ
บั ญ ญั ติ ก็ ใ ห้ เ สนอค าแปรญั ต ติ ล่ ว งหน้ า เป็ น หนั ง สื อ และเป็ น รายข้ อ เสนอประธาน
คณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ โดยต้องมีสมาชิกรับรองสองคน ตามกาหนดระยะเวลา
เสนอคาแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 17 สิงหาคม
2560 เวลา 10.30 น. ณ เทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ที่ประชุม
ที่ประชุม

- รับทราบ
- มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติ ขออนุมัติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2560 กองการประปา
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 3 รายการ
-รายการที่ 1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายปีนะจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน – ชนิดชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 30,000 บีทียู จานวนเงิน 40,200 บาท เชิญท่านนายกครับ
รายการโอนที่ 1
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี – ให้ตัวแทนกองการประปาเสนอและชี้แจงครับ
-รายการที่ 1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายปีนะจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน – ชนิดชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 30,000 บีทียู จานวนเงิน 40,200 บาท
นายอาทิตย์ มั่นอินทร์ รองปลัดเทศบาล – ด้วยกองการประปามีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน – ชนิดชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู เพื่อติดตั้งในห้องทางานของกองการประปา

๑๕

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภา เทศบาลจะสอบถาม และแจ้งปัญหาให้คณะผู้บริหาร ได้รับทราบ ดังนี้
1. เรื่องการแซมตัวถัง รถขยะ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. แจ้งปัญหาน้าเน่าเสีย จากวัชพืชคลองคูเจ๊กคาน
3. ความคืบหน้าในการซ่อมแซม กล้องวงจรปิด
4. แจ้งปัญหาเครื่องออกกาลังกาย ริมเขื่อนชารุด
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้างฯ – ปัจจุบันรถจัดเก็บขยะ ของเทศบาล มีอยู่ 2 คัน
สามารถใช้ได้ อยู่ 1 คัน และอีกหนึ่งคัน ตัวถังบรรทุกขยะผุ ช่วงล่าง ไม่สามารถ
จัดเก็บขยะได้ ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอน สืบราคากลางในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ดังกล่าว
สอบถามเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนตัวถังใหม่เลย หรืออาจจะซ่อมแซมเฉพาะในส่วน
ที่ ผุ ต้องรอทางร้านที่อาชีพเสนอราคามา และให้ผู้เชี่ยวตรวจสอบอีกครั้ง ก่อน
ดาเนินการซ่อมแซม เพื่อให้เกิดความความคุ้มค่า ต่อส่วนราชการ
- เรื่องปัญหาน้าเน่าเสีย จากวัชพืชคลองคูเจ๊กคาน จะให้ช่างลงพื้นที่
ตรวจสอบ และประมาณราคาการขุดลอกคลอง และถ้ามีงบประมาณคงเหลือ จะ
ดาเนินการแก้ไข ต่อไป
- ตอนนี้ การซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ได้ทาสัญญากับผู้มีอาชีพแล้ว คาดว่า
น่าจะดาเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
- เครื่องออกกาลังกาย ขณะนี้ กองช่างได้ลงสารวจตรวจสอบแล้ว กาลัง
ติดต่อให้ผู้มีอาชีพ เข้าสารวจ และให้ส่งประมาณราคาซ่อมแซม เพื่อจะ
ได้ให้คณะกรรมการกาหนดราคากลางในการซ่อมแซมต่อไปครับ
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอญัตติหรืออภิปรายเรื่องอื่นอีก หรือไม่ครับ

๑๖
ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ก่อนปิดประชุม ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้ช่วยให้การประชุมในวันนี้สาเร็จลุล่วง
ตามระเบียบวาระทุกประการ สุดท้ายนี้ ผมขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดย
ทั่วกัน ผมขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑2.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายวันชัย วรพงศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ลงชื่อ
(นายสาโรส ปิ่นทอง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๗

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ที่
วันที่ 16
เรื่อง การตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

.

ช

สิงหาคม ๒๕60

.

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ด้วย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจ ร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จึงรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาลตาบลบ้านสร้างครั้งที่ผ่านมา ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขคาผิดตกบกพร่อง
ของรายงานดังกล่าวเรียบร้อย และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ฉะนั้น อาศัยความตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึง
รายงานให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ได้พิจารณาให้การรับรองต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายบรรจง เชื้อฟัก)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ลงชื่อ

กรรมการ

(นางชนิดา พิกุลพวง)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิชัย เชื้อวงษ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

- ทราบ(นายสาโรส ปิ่นทอง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

