-สาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ผู้เข้าประชุม
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1
นางฐิตาภา
ถาจอหอ
สมาชิกสภาฯ
ฐิตาภา
ถาจอหอ
2
นางสารวย
กองมะเริง
สมาชิกสภาฯ
สารวย
กองมะเริง
3
นายอุดม
ปั่นสูงเนิน
สมาชิกสภาฯ
อุดม
ปั่นสูงเนิน
4
นายประหยัด
เชยโพธิ์
สมาชิกสภาฯ
ประหยัด
เชยโพธิ์
5
นายสมหมาย
สุขประเสริฐ
สมาชิกสภาฯ
สมหมาย
สุขประเสริฐ
6
นายจุน
จ่างโพธิ์
สมาชิกสภาฯ
จุน
จ่างโพธิ์
7
นางนัดธิทรา
อบกลาง
สมาชิกสภาฯ
นัดธิทรา
อบกลาง
8
นายบุญเพิ่ม
งอกโพธิ์
สมาชิกสภาฯ
บุญเพิ่ม
งอกโพธิ์
9
นางสมนึก
จีบจอหอ
สมาชิกสภาฯ
บุญเพิ่ม
งอกโพธิ์
10 นายสนิท
ทางพุดซา
สมาชิกสภาฯ
สนิท
ทางพุดซา
11 นายสุพล
เริงสนาม
รองประธานสภาฯ
สุพล
เริงสนาม
12 นายบุญช่วย
จองโพธิ์
ประธานสภาฯ
บุญช่วย
จองโพธิ์
13 นางสาวธนพรรณ นาคมะเริง
เลขานุการสภาฯ
ธนพรรณ
นาคมะเริง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1
นายสงัด
เสงี่ยมโพธิ์
ที่ปรึกษานายกฯ
สงัด
เสงี่ยมโพธิ์
2
นายมานะ
ถิ่นโพธิ์
รองนายกฯ
มานะ
ถิ่นโพธิ์
3
นายวิเชียร
บาตรโพธิ์
รองนายกฯ
วิเชียร
บาตรโพธิ์
4
นายอัครพล
ปลอดกลาง
เลขานุการนายก
อัครพล
ปลอดกลาง
5
นายชัยศิริศิริรุ่งสกุลวงศ์
นายกเทศมนตรี
ชัยศิริศิริรุ่งสกุลวงศ์
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ครบองค์ประชุมแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้เชิญ
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
ตามระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญคะ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายบุญช่วยฯ -ได้แจ้งเรื่องตามที่ได้กาหนดให้สมาชิกท่านใด ที่มีความประสงค์จะยื่นแปรญัตติให้ยื่นต่อ
ประธานสภาฯ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคณะกรรมการ 5 คน
มาร่วมประชุมครบ โดยยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอคาแปรญัตติตามที่กาหนด และใน
กรณีที่มีการพิมพ์ผิดพลาด บกพร่อง หรือเนื้อความไม่ชัดเจนพิมพ์ตัวเลขผิดพลาด ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
(ปลัดเทศบาล) ดาเนินการแก้ไขได้ (ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้)
มติที่ประชุม -รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2560
นายบุญช่วย ฯ - ได้สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ มีท่านใดจะสอบถามหรือแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ หรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม2560 ด้วยเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเพื่อพิจารณา
เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นายบุญช่วย ฯ - การประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สมาชิกสภาฯได้ให้ความ
เห็นชอบรับ
ประธานสภาฯ หลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561ในวาระที่ 1
มาแล้ว พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ โดยกาหนดให้สมาชิก
สภาฯ ท่านใดประสงค์จะแปรญัตติ ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.0011.00น.และได้แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 50 ไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการประชุมพิจารณา ในวาระที่ 2ขอเรียนว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือ
ผู้บริหารท่านใดได้เสนอขอแปรญัตติ โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติยืนยันตามร่างเดิม และ
ต่อไปจะเป็นการพิจารณา ในวาระที่ 2 ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายร่างเทศบัญญัติอีกหรือไม่ ถ้าไม่
มีจะขอมติที่ประชุมสภาฯในวาระที่ 2 ให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามร่างเดิมที่นายกฯ เสนอขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามร่างเดิม
ด้วยเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
นายบุญช่วย ฯ - ต่อไปจะเป็นการพิจารณา ในวาระที่ 2 ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประธานสภาฯ กิจการประปา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะซักถาม
หรืออภิปรายร่างเทศบัญญัติอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ในวาระที่ 2
ให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามร่างเดิมที่นายกฯเสนอ ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามร่างเดิม ด้วยเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
นายบุญช่วย ฯ - ก่อนพิจารณา ในวาระที่ 3 ขอพักการประชุม 20 นาที
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม -รับทราบ
นายบุญช่วย ฯ - ที่ประชุมพร้อมแล้วจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุม จะลงมติให้มีการ
อภิปรายมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 3
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยเสียง 11
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
นายบุญช่วย ฯ - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เฉพาะการ
ประธานสภาฯ กิจการประปา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติ
ให้มีการอภิปราย มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจาปีงบประมาณ 2561 ในวาระที่ 3
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามร่างเดิม ด้วยเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
นายบุญช่วย ฯ - มีท่านใดจะเสนอแนะหรือมีเรื่องต่าง ๆ แจ้งที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
ประธานสภาฯ - ไม่มี –
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ
ธนพรรณ นาคมะเริง ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวธนพรรณ นาคมะเริง)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์

