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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที่  1  ประจ้าปี  ๒๕๕๗ 
วันที่ 15 สิงหาคม  2557 

เวลา 10.๐0 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

---------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายวิวัฒน ์   สุคนธจร       ประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
      2. นายธีรยุทธ    น้อย           รองประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
      3. นายสหัส    อินทรสุวรรณ์         สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

4. นางจริยา    สุภาคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายวิจิตร    ชลวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล 

      6. นายวัชรินทร์    สุพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสุขทวี    จินดารักษ์          สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสุนันท์    บุญมาก   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายเชี่ยวชาญ   ชาตะรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายด้ารงศักดิ์  สวนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสมศักดิ์   โสมล         สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายถาวร    ปรีชารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล 

   
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายบุญธรรม   รุ่งเรือง   นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 2. นายธราพงษ ์ โสมล   รองนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 3. นายธวชั  ร้าเพย   รองนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 4. นายบัณฑิต   โกด ี  เลขานุการนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 5. นายมณฑล   เทวฤทธิ์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
      6. นายสง่าชัย    หนูเนียม       ปลัดเทศบาล 

7. นางพรทิพย์  สิงหพันธ์      หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล 
 
 

/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นายสหัส อินทรสุวรรณ์ -  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ และท่านสมาชิก 
เลขานุการสภา ฯ             สภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี เป็นการประชุมสภาเทศบาล

ต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครั งที่ 1 ประจ้าปีพุทธศักราช  
2557 ขณะนี มีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อจ้านวน 12 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม 
ก่อนการประชุมกระผมขออ่านประกาศสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เรื่อง เรียก
ประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ดังนี   

   ตามที่สภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้มีมติก้าหนดสมัยประชุมและ   
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕7 ในการประชุมสภา
เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 
10 มกราคม ๒๕๕7 โดยก้าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕7 
ให้มีระยะเวลาตั งแตว่ันที่ 1 - 30 สิงหาคม ๒๕๕7 มีก้าหนด 30 วัน นั น 

   ฉะนั น อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต้าบล
ปากน ้าฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตั งแต่วันที่ 1 - 
30 สิงหาคม ๒๕๕7 มีก้าหนด 30 วัน   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่  28   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

 (นายวิวัฒน์  สุคนธจร) 
     ประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
และในล้าดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภา ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ครับเชิญนายบุญธรรม  รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
ประธานสภาฯ   ท้าหน้าทีจุ่ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ขอเชิญครับ   
 
นายบุญธรรม  รุ่งเรือง -  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
นายกเทศมนตรีฯ  
 
นายสหัส  อินทรสุวรรณ์ -   ในโอกาสนี ขอเชิญท่านประธานสภา ฯ ได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ  วาระการประชุมต่อไป 
 
 
           /ระเบียบ.... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  1.1 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลต้าบล 
ประธานสภาฯ   ปากน ้าฉวาง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศครับ 
 
นายสหัส  อินทรสุวรรณ์                 ประกาศเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
เลขานุการสภาฯ              เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้มีมติเห็นชอบร่าง
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 หมวด 3        
ข้อ 17 (4) ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง       
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง ได้อนุมัติ   
ร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ของ
เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เรียบร้อยแล้ว 

   อาศัยอ้านาจตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2548           
จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เพ่ือเป็นแผนส้าหรับใช้
ในการพัฒนาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง และเป็นกรอบแนวทางในการจัดท้า
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ต่อไป 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
            (ลงชื่อ) นายบุญธรรม รุ่งเรือง 
                   นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
ที่ประชุม   -  รับทราบ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
ประธานสภาฯ   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 

ตามท่ีได้แจกส้าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยประชุม 
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที ่1 ประจ้าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557  
ให้ท่านสมาชิกไปแล้วนั น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงบ้าง 
ขอเชิญเสนอครับ   

นายวิวัฒน์  สุคนธจร     - เมื่อไม่มี กระผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน       
ประธานสภาฯ   การประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1  
           ประจ้าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 โปรดยกมือครับ 
 
 
           /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   -  รับรอง  11 เสียง 
    -  ไม่รับรอง - เสียง 

- งดออกเสียง 1 เสียง 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร     -  เป็นอันว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
ประธานสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 19 

พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนน 11 เสียง 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  2.2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
ประธานสภาฯ   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2557 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 

ตามท่ีได้แจกส้าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยประชุม 
วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2557 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557        
ให้ท่านสมาชิกไปแล้วนั น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงบ้าง 
ขอเชิญเสนอครับ   

นายวิวัฒน์  สุคนธจร     - เมื่อไม่มี กระผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน       
ประธานสภาฯ   การประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1  

ประจ้าปี 2557 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  รับรอง  10 เสียง 
    -  ไม่รับรอง - เสียง 

- งดออกเสียง 2 เสียง 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร     -  เป็นอันว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
ประธานสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 26 

มิถุนายน 2557 ด้วยคะแนน 10 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่าย         

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร     -  ขอเชิญผู้บริหารชี แจงญัตติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ครับ ขอเชิญครับ 
 

นายบุญธรรม  รุ่งเรือง  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  

นายกเทศมนตรีฯ   กระผมขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจง 
    งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2557  โดยมีหลักการ และเหตุผลดังต่อไปนี  

 

       /หลักการ... 
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หลักการ 
  ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
  และสิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   

เหตุผล 
      - หน่วยงานกองช่าง มีเครื่องปรับอากาศในห้องท้างาน จ้านวน 1 เครื่อง ซึ่งขณะนี  

   ช้ารุดและได้ให้ช่างมาตรวจสอบและประมาณการราคาซ่อมแซมปรากฏว่าต้องใช้ 
   งบประมาณในการซ่อมแซมสูง ดังนั นกองช่างจึงเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   จัดซื อเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ จ้านวน 1 เครื่อง เพื่อให้เกดิความคุ้มค่าในการใช้ 
   ครุภัณฑ์ ส้านักงาน ไม่ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมหลายครั ง แต่เนื่องจาก ไม่ได้ตั ง 
   งบประมาณเพ่ือการนั นไว้ จึงจ้าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการ
   ใหม่ ในหน่วยงานกองช่าง จ้านวน 1 รายการ ดังนี  

 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ของหน่วยงานกองช่าง 
 โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 1 รายการ  
  แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ ลงทุน  

   หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
รายการ ครุภัณฑ์ส้านักงาน  ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ  เพ่ือจัดซื อ

เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่้ากว่า 24,000 บีทียู 
  โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน  +33,000 บาท 
 โดยโอนลดจาก  
  แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ บุคลากร 

   ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)  
  จ้านวน -30,000 บาท  
  -  หน่วยงานส้านักปลัดเทศบาล ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณ 

   หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยขออนุมัติ 
   โอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ้ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน  
   5,000) เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติโอนเพ่ิม และขออนุมัติแก้ไข
   เปลี่ยนแปลงค้าชี แจงหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 1 รายการ 
   เนื่องจากคุณลักษณะของครุภัณฑ์ท่ีตั งไว้คลาดเคลื่อน ท้าให้ไม่สามารถจัดซื อครุภัณฑ์ 
   ดังกล่าวได้ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้า
   ฉวาง ดังนี  

 1) ขออนุมัติโอนเพิ่ม จ้านวน 1 รายการ 
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ ลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
  โอนเพิ่ม จ้านวน  +30,000 บาท 
 โดยโอนลดจาก  
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ บุคลากร    

    ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)  
  จ้านวน -30,000 บาท  
 
         /2) ขออนุมัติ... 
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   2) ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงหมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 1 รายการ  
   รายการตามเทศบัญญัติเดิม  
   เครื่องรับส่งวิทยุ   จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จ านวน 1 เครื่อง ดังนี้ 
   - เป็นระบบ VHM/FM  
   - เป็นชนิดติดตั้งประจ าที่ มีก าลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ 
   - มีอุปกรณ์ประกอบครบชุด 
   แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
   เครื่องรับส่งวิทยุ   จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จ านวน 1 เครื่อง ดังนี้ 
   - เป็นระบบ VHF/FM  
   - เป็นชนิดติดตั้งประจ าที่ มีก าลังส่งไม่เกินกว่า 10 วัตต์ 

 -  มีอุปกรณ์ประกอบครบชุด 
 โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดท้างบประมาณขององค์กรปกครอง

   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
   และสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการ 
   ใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจง 
   งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าคระภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้อ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงขอให้สภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง พิจารณาอนุมัตโิอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
   ค้าชี แจงงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ดังกล่าว ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ
   หน่วยงานกองช่าง จ้านวน 1 รายการ และหน่วยงานส้านักปลัดเทศบาล จ้านวน 2  
   รายการ 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายกรณีโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ส้านักงานของหน่วยงาน 
ประธานสภาฯ กองช่าง หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี  สมาชิกสภาท่านใด

เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ส้านักงาน ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ของหน่วยงานกองช่าง จ้านวน 1 รายการ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ 
โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ 11 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
      /นายวิวัฒน์... 
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นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายกรณีโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ้ารุงรักษา 
ประธานสภาฯ และปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000 บาท)  ของหน่วยงานส้านักปลัดเทศบาล หรือไม่

ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้
โอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ดังกล่าว ประจ้าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2557 ของ
หน่วยงานส้านักปลัดเทศบาล จ้านวน 1 รายการ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยก
มือครับ 

 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ 11 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงหมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ประธานสภาฯ ของหน่วยงานส้านักปลัดเทศบาล หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม

แห่งนี  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่าย
หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของหน่วยงานส้านัก
ปลัดเทศบาล จ้านวน 1 รายการ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ   โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ 11 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

    (วาระท่ี 1 ขั นรับหลักการ) 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร    - ส าหรับญัตตินี้นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง เป็นผู้เสนอ จึงขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของญัตตินี้ให้ที่ประชุมได้ทราบ 

และพิจารณา ขอเชิญครับ 
 

นายบุญธรรม รุ่งเรือง  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ กระผมขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังต่อไปนี   ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
บัดนี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีต่อสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางอีกครั งหนึ่ง 

 ฉะนั น ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง   จึงขอแถลงให้ท่าน
 ประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
 แนวนโยบายการด้าเนินการ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ดังต่อไปนี  

  
      /1. สถานการณ์คลัง... 
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1. สถานะการคลัง 

 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เทศบาลต้าบล
ปากน ้าฉวาง มีสถานะการเงินดังนี  

    1.1.1 เงินฝากธนาคารทั งสิ น        17,388,784.74        บาท 
    1.1.2 เงินสะสม                 3,820,597.63        บาท 
    1.1.3 ทุนส้ารองเงินสะสม       7,479,655.34        บาท 
    1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
     จ้านวน     -      โครงการ   รวม        -           บาท 
    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน   
     จ้านวนโครงการ        -     บาท   รวม        -      บาท 
    1.1.6 เงินกู้คงค้าง        -          บาท 
                2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
     (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
           (1) รายรับจริงทั งสิ น        17,482,483.64  บาท  ประกอบด้วย 
     -  หมวดภาษีอากร    457,412.92   บาท 
     -  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       102,798.70  บาท  
     -  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                      159,348.01  บาท 
     -  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    246,533 บาท 
     -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                63,597.48 บาท 
     -  หมวดรายได้จากทุน                -         บาท 
     -  หมวดภาษีจัดสรร             9,816,099.53 บาท 
     - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                  6,636,694        บาท  
                  (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    -   บาท 
                    (3 ) รายจ่ายจริงจ้านวน     10,947,601.49  บาท ประกอบด้วย    
   (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
     - งบกลาง        498,939 บาท 
     - งบบุคลากร     5,410,668 บาท 
             - งบด้าเนินการ          2,508,068.24 บาท 
         - งบลงทุน         583,250  บาท 
          - งบรายจ่ายอื่น    ..............-.................  บาท 
          - งบเงินอุดหนุน              1,946,676.25  บาท 
                                      (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
                              จ้านวน    ………-……….. บาท 
                 (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่   
     จ้านวน     ..................-..............   บาท 
     3.งบเฉพาะการ 
               -  ไม่มี 
            /หลักการ... 
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หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น  ยอดรวม 21,450,000.- บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี  

 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,772,450 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 90,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
          แผนงานการศึกษา 3,531,280 
          แผนงานสาธารณสุข 220,000 
          แผนงานเคหะและชุมชน 3,794,280 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000 
          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,085,000 
ด้านเศรษฐกิจ  
          แผนงานการเกษตร 44,000 
ด้านการด้าเนนิงานอ่ืน  
          แผนงานงบกลาง 672,990 

งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น 21,450,000 
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการด้าเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตาม

แผนพัฒนาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงเสนอ
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง พิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้ให้ท่านสมาชิกไปแล้วนั น จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุม
ได้พิจารณาต่อไป ครับ   

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวางได้ชี แจงรายละเอียดต่างๆ ของ
ประธานสภาฯ   ญัตติดังกล่าวให้ท่ีประชุมทราบแล้วนั น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม 

หรืออภิปรายบ้าง ขอเชิญครับ 
 

- เมื่อไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการของร่าง           
เทศบัญญัต ิ เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระท่ี 
1 ขั นรับหลักการ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวางเสนอมา           
โปรดยกมือครับ 
 
       /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 11 เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 
    -  งดออกเสียง 1 เสียง  
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร     -  เป็นอันว่าสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางมีมติเห็นชอบรับหลักการของ      
ประธานสภาฯ   ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

วาระท่ี 1 ขั นรับหลักการตามที่นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง เสนอด้วย
คะแนน 11 เสียง (เวลา 10.45 น.) 
- ก่อนจะด้าเนินการในขั นต่อไปคือการก้าหนดวันแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ       
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ผมขอเชิญ 
เลขานุการสภาฯ ได้ชี แจงรายละเอียดขอเชิญครับ 

 

นายสหัส อินทรสุวรรณ์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
เลขานุการสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ขั นตอนต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 45 ก้าหนดว่าญัตติขอ้บัญญัติงบประมาณจะพิจารณา สามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ี 2 ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ นั น และข้อ 49 ก้าหนดไว้ว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นรับ
หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานท้องถิ่น 
ส่งต้นร่างข้อบัญญัตินั นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และ    
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก้าหนดตามวรรคหนึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ
ก็ให้เสนอค้าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยปกติให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกท้องถิ่น 
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกันกับการเสนอญัตติอัน
นี คือขั นตอนต่อไปครับ 

 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร     เมื่อสภาแห่งนี มีมติรับหลักการของร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  วาระท่ี 1  รับหลักการแล้วกระผมขอให้ 

สมาชิกสภาได้พิจารณาเสนอว่าให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวนกี่คน คือ 
พิจารณาแต่งตั งได้จ้านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 (1) ข้อ 105 (3) และข้อ 107   
ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอครับ 
 
 
        /นายสหัส... 
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นายสหัส อินทรสุวรรณ ์           เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสหัส อินทรสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล

ต้าบลปากน ้าฉวาง ขอเสนอแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 3 ท่าน 
 
นายวิวัฒน์ สุคนธจร มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ข้อเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายถาวร ปรีชารัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ  
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายถาวร ปรีชารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล

ต้าบลปากน ้าฉวาง ขอเสนอแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 5 ท่าน 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร     - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีผู้เสนออีกกระผมขอมติ
ประธานสภาฯ   ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ ในการเสนอแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติจ้านวน 3 
    ท่าน 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 8 เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 
    -  งดออกเสียง 4 เสียง 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร     - ขอมติเห็นชอบ ในการเสนอแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติจ้านวน 5 ท่าน 
ประธานสภาฯ    

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 3 เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 
    -  งดออกเสียง 9 เสียง 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร     -  เป็นอันว่าสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง มีมติเห็นชอบให้แต่งตั งคณะ 
ประธานสภาฯ   กรรมการแปรญัตติจ้านวน 3 ท่าน ด้วยคะแนน 8 เสียง ขั นตอนต่อไปขอให้ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ  
มีผู้รับรองด้วยอย่างน้อย 2 คน 
 

นายธีรยุทธ น้อย             -   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ   หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายธีรยุทธ น้อย สมาชิกสภา 

เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ขอเสนอ นายสุขทวี จินดารักษ์ เป็นคณะกรรมการ   
แปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร   -  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  คือ  
ประธานสภาฯ   1. นายสมศักดิ์ โสมล  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
    2. นายสุนันท์ บุญมาก สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
           /- มีใครจะ.... 
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- มีใครจะเสนอชื่อเพ่ิมเติม บ้างครับ ล้าดับต่อไปกระผมขอมตินะครับ ใครเห็นชอบ
ให้ นายสุขทวี จินดารักษ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 11 เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

- งดออกเสียง 1 เสียง  
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร   - เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสุขทวี จินดารักษ์ เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ   แปรญัตติคนที่ 1 ด้วยคะแนน 11 เสียง 
 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ   คนที่ 2 ครับ  มีผู้รับรองด้วยอย่างน้อย 2 คน 

 
นายสุนันท์ บุญมาก           -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ   หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสุนันท์ บุญมาก สมาชิกสภา 

เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ขอเสนอ นายธีรยุทธ น้อย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 2 ครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร   -  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  คือ  
ประธานสภาฯ   1. นายสุขทวี จินดารักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
    2. นายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
 

- มีใครจะเสนอชื่อเพ่ิมเติม บ้างครับ ล้าดับต่อไปกระผมขอมตินะครับ ใครเห็นชอบ
ให้ นายธีรยุทธ น้อย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 11 เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

- งดออกเสียง 1 เสียง  
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร   - เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายธีรยุทธ น้อย เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ   แปรญัตติคนที่ 2 ด้วยคะแนน 11 เสียง 
 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
           /นายวิวัฒน์... 
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นายวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ   คนที่ 3 ครับ  มีผู้รับรองด้วยอย่างน้อย 2 คน 

 
นายสุขทวี จินดารักษ ์          -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ   หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสุขทวี จินดารักษ์ สมาชิกสภา 

เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ขอเสนอ นายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 3 ครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร   -  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  คือ  
ประธานสภาฯ   1. นายสุนันท์ บุญมาก  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
    2. นายธีรยุทธ น้อย สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

- มีใครจะเสนอชื่อเพ่ิมเติม บ้างครับ ล้าดับต่อไปกระผมขอมตินะครับ ใครเห็นชอบ
ให้ นายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 11 เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

- งดออกเสียง 1 เสียง  
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร   - เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์ เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ   แปรญัตติคนที่ 3 ด้วยคะแนน 11 เสียง 
 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร   ล้าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ   ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณพ.ศ.2558 

 ขอเชิญครับ 
 
นายสหัส อินทรสุวรรณ์      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กระผม นายสหัส อินทรสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบล

ปากน ้าฉวาง ขอเสนอก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ        
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมง) ดังนี   

- วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. – 18.00 น. 
- วันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 06.00 น. – 18.00 น. 
- วันที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 น. – 13.00 น.  
ณ เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
 
 
      /นายวิวัฒน์... 
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นายวิวัฒน์  สุคนธจร   - ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้องคือ นายสุนันท์ บุญมาก และนายสุขทวี จินดารักษ์ มีสมาชิกสภา

ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ
ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คือ 

- วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. – 18.00 น. 
- วันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 06.00 น. – 18.00 น. 
- วันที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 น. – 13.00 น.  

ตามท่ี นายสหัส อินทรสุวรรณ์  เสนอมาโปรดยกมือ  

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 11 เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

- งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร   - เป็นอันว่าสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง มีมติเห็นชอบก้าหนดระยะเวลา 
ประธานสภาฯ เสนอค้าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2558 (ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) คือ  
- วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. – 18.00 น. 
- วันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 06.00 น. – 18.00 น. 
- วันที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 น. – 13.00 น. 

ณ เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
ด้วยคะแนน 11 เสียงและต่อไปนี กระผมขอส่งต้นร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามท่ีมติที่ประชุมเห็นชอบ
แต่งตั งในที่ประชุมได้ตรวจร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อไป 
- ขั นตอนต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี แจง 

 
นายสหัส อิทรสุวรรณ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
เลขานุการสภาฯ 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 115 คณะกรรมการแปร

ญัตติต้องพิจารณาค้าแปรญัตติท่ีได้รับภายในเวลาท่ีสภาองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นก้าหนด ดังนั นสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง จึงต้องก้าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร   ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้กล่าวมานั น สมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาฯ คงเข้าใจล้าดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้เสนอ

ก้าหนดระยะเวลาที่จะให้คณะกรรมการแปรญัตติต้องพิจารณาค้าแปรญัตติที่ได้รับ
ไว้ให้แล้วเสร็จ ขอเชิญครับ  

        /นายสหัส... 
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นายสหัส อินทรสุวรรณ์     เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสหัส อินทรสุวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล

ต้าบลปากน ้าฉวาง ขอเสนอก้าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
ต้องพิจาณาค้าแปรญัตติที่ได้รับไว้ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 
14.30 – 18.00 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 10.00 น.  
ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร   ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง คือ นายสุนันท์ บุญมาก  และ นายธีรยุทธ น้อย 
 มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
 -  เมื่อไม่มีกระผมขอมตินะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้คณะกรรมการแปร

ญัตติต้องพิจารณาค้าแปรญัตติท่ีได้รับไวแ้ล้วให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 18 สิงหาคม 
2557 เวลา 14.30 – 18.00 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 
10.00 น. ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ตามที่ นายสหัส อินทรสุวรรณ์   
สมาชิกสภาฯ เสนอมาโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 11 เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 

- งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติต้องพิจารณาค้าแปรญัตติที่ได้รับไว้แล้วให้เสร็จ ในวันที่ 18 สิงหาคม 

2557 เวลา 14.30 – 18.00 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 
10.00 น. ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ส้าหรับการประชุมพิจารณาร่าง
เทศบัญญัต ิ เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระท่ี 
2 และวาระที่ 3 กระผมจะแจ้งเป็นหนังสือนัดประชุมอีกครั งหนึ่งครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) ขอเชิญครับ 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนเสนอในที่ประชุมบ้างครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายถาวร ปรีชารัตน์  4.1 ชว่งนี มีฝนตกหนัก ชุมชนบ้านคอกช้างบริเวณจากถนนด้าหัวสายหนามจด
สมาชิกสภาฯ   อ้าเภอนาบอน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้คณะผู้บริหารด้าเนินการแก้ไขให้ด้วย 
 
นายวิวัฒน์ สุคนธจร  ขอเชิญท่านนายกชี แจงเรื่องดังกล่าวครับ 
ประธานสภาฯ 
 
           /นายบุญธรรม... 
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นายบุญธรรม รุ่งเรือง  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  
นายกเทศมนตรีฯ   ตามท่ีสมาชิกสภาได้เห็นความเดือดร้อนบริเวณบ้านคอกช้าง โคกไม้แดง ขณะนี  
    ไดด้้าเนินการซ่อมแซมชุมชนบ้านควนสูง ควนมดคัน ซึ่งนายสมศักดิ์ โสมล และ 
    นายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ประสานแจ้งผู้บริหาร และ 
    ผู้บริหารได้ประสานกองช่างเพ่ือด้าเนินการต่อไปแล้วครับ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร - ส้าหรับวาระอ่ืนๆ ความเดือดร้อนสมาชิกได้สอบถาม ซึ่งท่านนายกได้ชี แจงเป็นที่ 
ประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ หากไม่มี 

กระผมขอปิดการประชุมครับ 
 
 
ปิดการประชุมเวลา  12.00 น. 
  

ลงชื่อ     สหัส อินทรสุวรรณ ์     จดรายงานการประชุม 
             ( นายสหัส อินทรสุวรรณ์ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง           
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่   25   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2557 

   ลงชื่อ      สุนันท์ บุญมาก      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายสุนันท์ บุญมาก )   
 

ลงชื่อ        สุขทวี จินดารักษ์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             ( นายสุขทวี จินดารักษ์ ) 
 

ลงชื่อ       สมศักดิ์  โสมล      กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
              ( นายสมศักดิ์  โสมล ) 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน ้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ       . 
สมัยที ่  3     ครั งที ่   2 ประจ้าปี พ.ศ.    2557 

เม่ือวันที ่   29       เดือน     สิงหาคม     .พ.ศ.       2557   .เวลา  13.00 น. 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตา้บลปากน า้ฉวาง 

(ลงชื่อ)         วิวัฒน์ สุคนธจร       
    ( นายวิวัฒน์ สุคนธจร ) 

                                     ประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
 
 


