บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองหาร
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
วันศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองหาร
**************
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
1. นางวันทนา
2. นายณรงค์ศักดิ์
3. นายประยูร
4. นายณเรศ
5. นายโชติอนันต์
6. นายสมศักดิ์
7. น.ส.เชษฐสุดา
8. นายประสงค์
9. นายจันทร์แก้ว
10. นายกฤษณะ
11. นายโชคชัย

ชื่อ –สกุล
มงคล
ดวงรัตน์
กองเงิน
นาแก้ว
อินทุใสตระกูล
ก๋องเงิน
เคหา
ดงราคาญ
ปัญญาเป็ง
ปารมี
อินยา

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองหาร
รองประธานสภาเทศบาลตาบลหนองหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลหนองหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุพศิ
2. นายพุฒ
3. นางพัทธนันท์
4. นายบุญเรือง
5. นางสาวทัศนีย์
6. นายมงคล
7. นายเอกลักษณ์
8. นายธวัชพงศ์
9. นายจิรัฐฎ์
10. นายยงยุทธ
11. นายมานพ
12. ดต.สมยศ
13. นางปริศนา
14. นางสาวสุดารัตน์
15. นายเจริญ
16. นางสุบิน
17. นางพิสมร

เถียรทิม
อุทาเลิศ
อุ่นใจ
โปธาเจริญ
แก้วยัง
รักษ์เลิศวงศ์
ตนยอม
หิรัญบดินทร์
มลิพัฒน์
สงวน
จาปา
มะโนแสน
ปักษิณ
พัฒนเรืองกุล
คาปินใจ
โกสุม
บุญทา

นายกเทศมนตรีตาบลหนองหาร
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
ผู้อานวยการกองคลัง
ปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้ใหญ่บา้ นหมู่ท่ี 8
ผู้ใหญ่บา้ นหมู่ท่ี 7
ผู้ใหญ่บา้ นหมู่ท่ี 13
ประธานผูส้ ูงอายุหมู่ 7
ประธาน อสม.หมู่ 7
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
กานันตาบลหนองหาร
ประธานแม่บ้านหมู่ 7
ประธานผูส้ ูงอายุหมู่ 13

ลายมือ
วันทนา มงคล
ณรงค์ศักดิ์ ดวงรัตน์
ประยูร กองเงิน
ณเรศ
นาแก้ว
โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล
สมศักดิ์ ก๋องเงิน
เชษฐสุดา เคหา
ประสงค์ ดงราคาญ
จันทร์แก้ว ปัญญาเป็ง
กฤษณะ ปารมี
โชคชัย อินยา

สุพิศ เถียรทิม
พุฒ อุทาเลิศ
พัทธนันท์ อุ่นใจ
บุญเรือง โปธาเจริญ
ทัศนีย์ แก้วยัง
มงคล รักษ์เลิศวงศ์
เอกลักษณ์ ตนยอม
ธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์
จิรัฐฎ์ มลิพัฒน์
ยงยุทธ สงวน
มานพ จาปา
ดต.สมยศ มะโนแสน
ปริศนา ปักษิณ
สุดารัตน์ พัฒนเรืองกุล
เจริญ คาปินใจ
สุบิน โกสุม
พิสมร บุญทา

-218. นางแววดาว
19. นายทรัพย์
20. นายทินน์
21. นายสมคิด

เสนางาม
สมณะ
สมณะ
แข็งแรง

ประธาน อสม.หมู่ 13
ประธานผูส้ ูงอายุ หมู่ 8
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้ใหญ่บา้ นหมู่ 1

แววดาว เสนางาม
ทรัพย์ สมณะ
ทินน์ สมณะ
สมคิด แข็งแรง

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เมื่อถึงกาหนดเวลา 09.15 น. เชิญนางวันทนา มงคล ประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและเปิดประชุมสภาเทศบาล พร้อมดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัย สามั ญ สมั ยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4

กระทู้ถาม (ไม่ม)ี

ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา
ฯลฯ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
นางสุพิศ

5.2 พิ จ ารณาร่า งเทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2560
5.2.1 วาระที่ 1 รับหลักการและเหตุผล (ข้อ 47)
วาระที่ 1 รับหลักการและเหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไ ขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 47 ในการ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 1 ให้ท่ปี ระชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ และเหตุผล
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว ก็สามารถลงมติได้
ขอเชิญนายกเทศมนตรีตาบลหนองหาร ชีแ้ จงรายละเอียดหลักการ และเหตุผล เชิญค่ะ
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหารทุกท่าน

-3หลักการ
บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารของเทศบาลต าบลหนองหาร จะได้ เ สนอร่ า ง
เทศบั ญญัติง บประมาณรายจ่า ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภาเทศบาลตาบล
หนองหารอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองหารจึงขอแถลง
ให้ ท่ า นประธานสภาฯ และสมาชิ ก เทศบาล ฯ ทุ ก ท่ า น ได้ ท ราบถึ ง สถานการณ์ ค ลั ง
ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. สถานการณ์คลัง
การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วั นที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2558 เทศบาลตาบลหนองหารมีรายรับจริงทั้งสิน้ 31,802,171.96 บาท และรายจ่าย
จริง ทั้ง สิ้น รวมจ านวน 25,553,674.20 บาท แบ่ง เป็ นรายจ่า ยจากรายได้ จานวน
18,226,549.20 บาท และรายจ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ จ านวน
7,327,125 บาท
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตาบลหนองหารได้ประมาณการรายรับไว้
จานวนทั้งสิน้ 29,501,590 บาท โดยในส่วนของรายได้ท่เี ทศบาลตาบลหนองหารจัดเก็บ
เองจะได้ทาการปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณ
รายจ่ายได้กาหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จานวนรวมทั้งสิ้น 29,501,590 บาท โดยคาดว่าจะ
สามารถไปจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะด้ า นต่ า ง ๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น การจั ด ท า
งบประมาณของเทศบาลตาบลหนองหารเป็นการจัดทางบประมาณ แบบสมดุล (รายจ่าย
เท่ากับรายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้ (ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) เทศบาลตาบล
หนองหารมี เ งิ น สะสมคงเหลื อ 13,376,593.37 บาท เงิ น ทุ น ส ารองเงิ น สะสม
10,444,448.93 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปี 2560
แม้ว่ารายรับของเทศบาลตาบลหนองหารมีจานวนจากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจ
ต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการ เพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ ตามกฎหมายก็ตาม
แต่เทศบาลต าบลหนองหารก็คาดว่า จะสามารถด าเนิน กิจ การตามที่ไ ด้ตั้งงบประมาณ
รายรับ และรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ ดังนี้
2.1 รายรับ
1) หมวดภาษีอากร
จานวน
2,170,000 บาท
2) หมวดค่าธรรมเนียม
จานวน
2,395,700 บาท
3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
250,000 บาท
4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
201,000 บาท
5) หมวดรายได้ทุนอื่น
จานวน
300,000 บาท
6) หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
17,025,000 บาท
7) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน
7,159,890 บาท
รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น
29,501,590 บาท

-42.2 รายจ่าย
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
จานวน
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
จานวน
3. แผนงานการศึกษา
จานวน
4. แผนงานสาธารณสุข
จานวน
5. แผนงานเคหะ และชุมชน
จานวน
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน จานวน
7. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จานวน
8. แผนงานการเกษตร
จานวน
9. แผนงานงบกลาง
จานวน
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ

11,163,100 บาท
1,077,120 บาท
3,329,840 บาท
1,179,030 บาท
5,767,960 บาท
487,920 บาท
380,000 บาท
126,350 บาท
5,990,270 บาท
29,501,590 บาท

เหตุผล
เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น การให้ บ ริ การ ดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชน และการบริหารงานเทศบาลตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองหารที่
ได้วางแผนได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่า ยประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ ให้ ส มาชิก สภาเทศบาลต าบล
หนองหารพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหารที่ไ ด้ ชี้แจง มี ส มาชิ กท่า นใดมี ข้อ สงสั ย
และจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเชิญค่ะ
...(เว้นนิดหน่อย).......ถ้าไม่มี ให้เลขา ฯ ดาเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบ
องค์ประชุมหรือไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ)
จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม
ดั ง นั้น ขอมติ ที่ ป ระชุ ม ฯ พิจ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่า ยประจ าปี
งบประมาณ 2560 วาระที่ 1 รั บ หลั ก การและเหตุ ผ ล (ข้ อ 47) การลงมติ
ออกเสีย งลงคะแนนโดยเปิ ด เผย โดยการยกมื อ ขึ้น พ้น ศี รษะ (ข้อ 74 (1)ของระเบีย บ ฯ)
โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ
“เห็นชอบ” ด้วยเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภา งดออกเสียง 1 เสียง
5.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อ 103 (1) ข้อ 105 (3))
เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
สภาเทศบาลต าบลหนองหารได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ฯ
ตามคาสั่งสภาเทศบาลตาบลหนองหารที่ 3/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติของเทศบาล สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จานวน 5 ท่าน ได้แก่
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2.
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4.
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ประธานสภาฯ

นายโชติอนันต์ อินทุใสตระกูล
นายประยูร กองเงิน
นายโชคชัย อินยา
นายณรงค์ศักดิ์ ดวงรัตน์
นายประสงค์ ดงราคาญ

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เขต 2

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการชุดนี้ทาหน้าที่ พิจารณาคาแปรญัตติที่มีผู้เสนอคาแปรญัตติฯ
แล้วรายงานการพิจารณาให้ประธานสภาฯ โดยจะทาหน้าที่ไปจนกว่าจะครบวาระการดารง
ตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติของเทศบาลหรือไม่....(เว้นนิดหน่อ ย)...... ถ้าไม่มี มติในที่ประชุม ฯ เห็นชอบให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาลชุดนี้ ปฏิบัติหน้าที่ต่อ

มติที่ประชุม

5.2.3 การกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ (ข้อ 45)
การกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญั ต ติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ย
ข้อ บั ง คับ การประชุ ม สภาท้อ งถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไ ขเพิ่ม เติม ถึ ง ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2554)
ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิ จ ารณาวาระที่ 2 ให้ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ต ติ ไ ว้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 24 ชั่ ว โมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ดั ง นั้น จะเริ่ม กาหนดระยะเวลาในการเสนอคาแปรญั ต ติ โดยเริ่ ม รั บ ค าแปรญั ต ติ
วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2559 ตั้ ง แต่ เ วลา 09 .00 น. จนถึ ง วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2559
เวลา 12.00 น. เป็นเงื่อนไขระยะเวลาที่กฎหมายได้กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่.........(เว้นนิดหน่อย)......ถ้าไม่มี ให้เลขา ฯ
ดาเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่ (ตามข้อ 76 ของ
ระเบียบ ฯ)
จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม
ดัง นั้น ขอมติที่ประชุ ม ฯ เห็ นชอบกาหนดระยะเวลาเสนอร่า งคาแปรญั ต ติ ในวั น ที่
20 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น.
การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้ พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ
ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ
“เห็นชอบ” ด้วยเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภา งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่น ๆ

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

ฯลฯ

ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา

-6ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ เ สี ย สละเวลาเข้ า ร่ ว มการประชุ ม สภาเทศบาลในครั้ ง นี้
และขออานวยพรให้ทุกท่านได้ประสบพบสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการ และในการนี้ให้ทุกท่าน
เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. 2559 ปิดการประชุม
15.00 น
(ลงชื่อ)

โชคชัย อินยา
(นายโชคชัย อินยา)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
ขอรับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ)

ประยูร กองเงิน
(นายประยูร กองเงิน)

(ลงชื่อ)

เชษฐสุดา เคหา
(นางสาวเชษฐสุดา เคหา)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ณเรศ นาแก้ว
(นายณเรศ นาแก้ว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

สมศักดิ์ ก๋องเงิน
(นายสมศักดิ์ ก๋องเงิน)

(ลงชื่อ)

โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล กรรมการ
(นายโชติอนันต์ อินทุใสตระกูล)

กรรมการ

