รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ ๑ ประจําป ๒๕๕6
ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม ๒๕๕6 เวลา ๑0.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
----------------------------------

ผูมาประชุม
1. นายไพรัตน
พงษฤทธิ์
2. นายสุธรรม
พงษรักษ
3. นายเล็ก
พรวัฒนมงคล
4. นายชาติชาย
นิลสลับ
5. นางผุสดี
ภาคทวี
6. นางสาวณัฐิกา
พรวัฒนมงคล
7. นางสาวสุเมธา
ทองเสริมสุข
8. นายพีระยุธ
คําแหงฤทธิ์
9. นายวัฒนสิทธิ์
ศุกรเกยูร
10. นายสมชาย
พรหมเอื้อ
11. นายมานะ
รื่นญาณ
12. นางสาวภรรษณมณ นะลิตา

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

ผูไมมาประชุม
1. นางวันดี

ชูกาว

สมาชิกสภาเทศบาล

ผูเขารวมประชุม
1. นายมนตรี
2. นางสาวภัทราวดี
3. นายเฉลิมโรจน
4. นายประสิทธิ์
5. นางสาวปญฎา
6. นางสาววิมลชยา
7. วาที่รอยตรีสมชาย
8. นายชาญเจริญ
9. นางสมจิตต
10. นางสาวเฉลิมศรี
11. นางชัชชญา
12. นางสาวสุพาณี
13. นายดิเรก
14. นางสาวรัตนา
15. นางสุภาวดี
16. นางสาววรลักษณ
17. นางขวัญเรือน

ยมนา
กาญจนวรกุล
ภาคบุญมีเจริญ
พวงภักดี
พงษนาค
เกตตะพันธ
โอนออน
นาคะนนท
เมนะสินธุ
อรรคพันธุ
โชติชวลัน
ศรีหมอก
อาบนาค
ทองสวนสม
ทองดอนพุม
บัวทรัพย
จิตตคาม

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองการศึกษา , รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายอํานวยการ
ผูจัดการสถานธนานุบาล
พนักงานบัญชี
นิติกร 7ว
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 6ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
ประธานชุมชน หมู 3

๒
18. นางละออง
19. นางอรสา
20. นางสีตลา
21. นางอุไร

แกวคุณนอก
ภิรมย
พรหมเอื้อ
นิลสลับ

ประธานชุมชน หมู 4
ประธานชุมชุน หมู 5
ประธานชุมชน หมู 6
กรรมการชุมชน หมู 7

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแลว
ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย
และเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําป 2556

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูท รงเกียรติ และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ซึ่งเจาหนาที่ไดแจกหนังสือพรอมดวยระเบียบ
วาระการประชุมใหทานแลว สมาชิกมาประชุม 10 ทาน ครบองคประชุม
ผมขอเปดการประชุม เชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาล

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- อานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล -

ประกาศเทศบาลตําบลบางปะอิน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป ๒๕๕6
----------------------ตามที่สภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕5 กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจําป ๒๕๕6 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕6 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕6 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป ๒๕๕6
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕6 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕6
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕6
ไพรัตน พงษฤทธิ์
(นายไพรัตน พงษฤทธิ์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน

๓
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เทศบาลตําบลบางปะอิน
ไดรับโอน นางสาวรัตนา ทองสวนสม ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
จากโรงพยาบาลบางปะอิน มาบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ตําแหนง
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ ระดับ 6ว สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ขอเชิญ คุณรัตนา ทองสวนสม แนะนําตัวกับสมาชิกสภาเทศบาล
ดานหนาครับ

นางสาวรัตนา ทองสวนสม
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 6ว

เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และ
ผูบริหารเทศบาล ดิฉัน นางสาวรัตนา ทองสวนสม นะคะ ยายมาจาก
โรงพยาบาลบางปะอิน ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการนะคะ
มาดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมคะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ 2 เทศบาลตําบลบางปะอิน ไดประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล
สามป (พ.ศ. 2557 – 2559) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 สําหรับ
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) เจาหนาทีไ่ ดแจกใหกับ
สมาชิกทุกทานแลวนะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.
- ตามที่เจาหนาที่ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.
สําหรับรายงานการประชุมดังกลาว เจาหนาที่ไดแจกเอกสาร ใหสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทานแลวนะครับ รายงานการประชุม มีทั้งหมด 14 หนา
มีสมาชิกทานใด ขอเปลี่ยนแปลงแก ไขขอ ความตอนใดหรือไมครับ
ขอเชิญครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

................-................
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมมี -

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 10 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมรับรองรายงาน
การประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ - ทาน) (งดออกเสียง - ทาน)
- เปนอันวาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา
10.00 น.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556

๔
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลบางปะอิน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน
จึ ง ขอชี้แจงให ท านประธานและสมาชิก ทุ ก ท านไดท ราบถึง สถานะการคลั ง ตลอดจนหลัก การและแนวนโยบาย
การดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เทศบาลตําบลบางปะอิน มีสถานะ
การเงิน ดังนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 21,946,789.38 บาท
1.1.2 เงินสะสม 20,382,794.07 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 12,920,721.77 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนีผ้ ูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ
รวม 193,000.- บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนีผ้ ูกพัน จํานวน - โครงการ
รวม - บาท
1.2 เงินกูคงคาง - บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1) รายรับจริงทัง้ สิ้น 50,860,229.42 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
1,446,593.80 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
522,274.50 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
488,299.50 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
1,158,890.87 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
618,446.- บาท
หมวดรายไดจากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
28,783,298.75 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
17,842,426.- บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รฐั บาลใหโดยระบุวัตถุประสงค - บาท

๕
(3) รายจายจริง จํานวน 47,938,320.06 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
5,744,874.79
งบบุคลากร
18,923,044.(หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินการ
15,201,345.07
(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
3,564,256.20
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
4,504,800.(4) รายจายทีจ่ ายจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการ สถานธนานุบาล
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายรับจริง 9,795,090.31 บาท
มีรายจายจริง 7,003,308.52 บาท
กูเงินจาก กบท.
จํานวน 8,441,735.23
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จํานวน
กําไรสุทธิ
จํานวน 2,645,772.26
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จํานวน
82,129.79
ทรัพยจํานํา จํานวน 3,278 ราย
จํานวน 71,953,600.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

ในการนี้ ผูบริหารจึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อ
ขอรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
งบประมาณรายจายทั่วไป
แยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้

ยอดรวม 53,158,000.- บาท

ดานบริหารทั่วไป 00100
1. แผนงานบริหารทั่วไป 00110
2. แผนงานการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 00120

ยอดรวม 14,778,890.- บาท
ยอดรวม 3,362,880.- บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม 00200
1. แผนงานการศึกษา 00210
2. แผนงานสาธารณสุข 00220
3. แผนงานสังคมสงเคราะห 00230
4. แผนงานเคหะและชุมชน 00240
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

ดานการดําเนินการอื่น 00400
งบกลาง 00410

ยอดรวม 4,711,370.- บาท
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

13,695,960.3,286,160.10,257,740.1,265,000.1,800,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

53,158,000.- บาท

๖
งบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาล
แยกรายละเอียดตามแผนงาน ไดดังนี้
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 5,143,000.- บาท
2. แผนงานการพาณิชย
ยอดรวม 6,661,700.- บาท
งบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ทั้งสิ้น 11,804,700.- บาท
เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บางปะอิน ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ
พ.ศ. 2557 เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาล ใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอไป จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

...............-...............
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมมี -

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
ถาไมมีนะครับ จะขอมติที่ประชุม ในวาระที่ ๑ สมาชิกทานใดเห็นชอบ
หลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕7 โปรดยกมือ (เห็นชอบ 10 เสียง) สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ไมเห็นชอบ - เสียง) (งดออกเสียง - เสียง)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการ ชี้แจงระเบียบตอไป

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภาทองถิ่น
จะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ ริห ารทอ งถิ่น หรือ สมาชิก สภาทอ งถิ่นจํานวนไมนอ ยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ป ระชุม สภาทอ งถิ่นอนุมัติใหพิจ ารณาสามวาระ
รวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหป ระธาน
ในที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่สอง
ใหกํา หนดระยะเวลาเสนอคํา แปรญัตติไ วไ ม นอยกวา ยี่ สิ บสี่ชั่ วโมง นับแตส ภาท อ งถิ่นมี ม ติรั บ หลั กการแห ง ร าง
ขอบัญญัติงบประมาณนั้น

๗
ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัต ติที ่ส ภาทอ งถิ่น กํา หนดตามวรรคหนึ่ง ผู บ ริห ารทอ งถิ่น หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่นผูใด เห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติ
เปนรายขอ และเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิก
สภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
ขอ ๕๙ การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจาย หรือการขอ
ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนัง สือ ตอ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่
สภาทองถิ่นกําหนดตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค
ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้น ผูบริหารทองถิ่น
เปนผูแปรญัตติ
สําหรับคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล แปรญัตติรางเทศบัญญัติ ของเทศบาลตําบลบางปะอิน
ประกอบดวย
๑. นางผุสดี
ภาคทวี
ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย
พรหมเอื้อ
กรรมการ
๓. นายเล็ก
พรวัฒนมงคล กรรมการ
ขอบคุณคะ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ซึ่งขณะนี้ สภาเทศบาลมีมติรับหลักการ ผานวาระที่ ๑ แลว จึงขอปรึกษา
ทานสมาชิกฯ วาเห็นควรใหมีการแปรญัตติ วาระที่ ๒ และลงมติวาระที่ ๓
ในวัน เวลาใด ขอเชิญครับ

นางผุสดี ภาคทวี
สมาชิกสภาเทศบาล

ดิฉัน นางผุสดี ภาคทวี สมาชิกสภาเทศบาล
ขอกราบเรียนในฐานะที่เปนหนึ่งในคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบฯ แลว
ไดกําหนดใหใชระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง นับแต
เวลาที่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการ ในวาระที่ ๑ ดังนั้น ดิฉันจึงขอเสนอ
กํ าหนดระยะเวลาเสนอคํ าแปรญั ตติ ตอ คณะกรรมการแปรญั ตติ โดย
กําหนด คือ ในวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๕6 ตั้งแตเวลา 13 .๐๐ น. ถึงวันที่
14 สิงหาคม ๒๕๕6 เวลา ๑5.๐๐ น. ซึ่งเกินกวา ๒๔ ชั่วโมง (แบบคําขอ
แปรญัตติ เจาหนาที่ไดแจกใหทุก ทานแลวนะคะ) และคณะกรรมการ
แปรญัตติ จะประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556
เวลา 09.00 น. ผลการแปรญัตติ จะนํา เรีย นประธานสภาเทศบาล
ทราบตอไป

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรับรอง ๒ ทาน ครับ

นายวัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

๘
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมครับ ถาไมมี เปนอันวา
ที่ประชุม กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
คือ ตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๕6 เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่ 14 สิงหาคม
๒๕๕6 เวลา ๑5.๐๐ น. และขอนัดใหมีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัย ที ่ 3 ครั ้ง ที ่ 2 ประจํ า ป ๒๕๕6 ในวันที ่ 15 สิง หาคม ๒๕๕6
เวลา ๑4.๐๐ น. ณ ที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ เพื่อเสนอในวาระที่ ๒ และ
วาระที่ ๓ ตอไป เปนอันวาที่ประชุมรับทราบตามนี้นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ (ถามี)

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ

...............-...............
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมมี -

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ ถาไมมี
ผมขอขอบคุณทานสมาชิกฯ ทานนายกเทศมนตรี และผูท รงเกียรติทุกทาน
ที่เขารวมประชุม ผมขอปดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 10.35 น.
(ลงชื่อ)

วิมลวรรณ วงษกําภู
(นางสาววิมลวรรณ วงษกําภู)

ผูบันทึกเสียงการประชุม

(ลงชื่อ)

ดนัทน ยมนา
(นายดนัทน ยมนา)

ผูถอดรายงาน/พิมพรายงาน

(ลงชื่อ)

ภรรษณมณ นะลิตา
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภรรษณมณ นะลิตา)

(ลงชื่อ)

วิมลชยา เกตตะพันธ
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สุธรรม พงษรกั ษ
(นายสุธรรม พงษรักษ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ณัฐิกา พรวัฒนมงคล
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล)
วัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร
(นายวัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

