(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทีว่ ัง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559
วันจันทรที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง
ผูมาประชุม
ที่
๑.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
๑0.
11.
12.

ชื่อ - สกุล
นายบุญสม
นายระแบบ
นายสัญญา
นายสมศักดิ์
นางอุไรวรรณ
นายชัยณรงค
นายวิโรจน
นายสมบูรณ
นายนิทน
นายวิชิต
นายบุญยืน
นายมงคล

วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแกว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ
วงศเมฆ
แปนสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทรสุวรรณ
ไชยฤกษ

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
บุญสม
ระแบบ
สัญญา
สมศักดิ์
อุไรวรรณ
ชัยณรงค
วิโรจน
สมบูรณ
นิทน
วิชิต
บุญยืน
มงคล

วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแกว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ
วงศเมฆ
แปนสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทรสุวรรณ
ไชยฤกษ

ผูเขารวมประชุม
ที่
๑.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - สกุล
นายเชาวลิต
นายราเชษ
นายสมชาย
นางสาววัชรี
นายธีรศักดิ์
นายทวีศักดิ์

เจริญพงศ
เอียดเสน
แปนสุข
นุนสังข
คําแหง
อนุสุวรรณ

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
วิศวกรโยธา(เทศบาลเมืองทุงสง)

ลายมือชื่อ
เชาวลิต
สมชาย
วัชรี
ธีรศักดิ์
ทวีศักดิ์

เจริญพงศ
แปนสุข
นุนสังข
คําแหง
อนุสุวรรณ

๒
เปดประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่ อ ที่ ป ระชุ มพร อ ม นายบุ ญ สม วั งบั ว ทอง ประธานสภาเทศบาลตํ า บลที่ วั ง จุ ด ธูป เที ย นบู ช า
พระรัตนตรัย หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตําบลที่วัง อางถึงประกาศสภาเทศบาลตําบลที่วัง เรื่องเรียกประชุม
สภาเทศบาลตําบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ตามหนั งสื อ ที่ อ า งถึ ง สภาเทศบาลตํ าบลที่วั ง ได ป ระกาศเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลตํา บลที่ วั ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2559 มีกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันที่ 1-30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นั้น
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ แจ ง ประกาศเทศบาลตํ า บลที่ วั ง เรื่ อ ง ประกาศใช แ ผนพั ฒ นาสามป เ ทศบาล
ตําบล ที่วัง (พ.ศ.2560-2562)
ด ว ยเทศบาลตํ า บลที่วั ง ได ดํา เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.25602562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองส ว นทองถิ่น พ.ศ.2548 เพื่อใชเปน แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมของ
เทศบาลตําบลที่วังที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล มีลักษณะเปน
การกําหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณ
แตละป มีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลที่วัง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2559 และนายกเทศมนตรีตําบลที่วังไดอนุมัติแลวเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
อาศัยอํานาจตามขอ 17 (4) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพื่อใหเทศบาลตําบลที่วังใชแผนพัฒนา
สามปเทศบาลตําบลที่วัง (พ.ศ. 2560-2561) เปนกรอบในการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 และประโยชนอื่นของเทศบาลตําบลที่วัง
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕59
นายเชาวลิต เจริญพงศ
นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง
๑.2 แจ ง ประกาศเทศบาลตํ า บลที่ วั ง เรื่ อ ง ประกาศใช แ ผนพั ฒ นาสามป เ ทศบาล
ตําบลที่วัง (ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2560)
การเพิ่ ม เติ ม แผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 4 ขอ 22 กําหนดให
การเพิ่ ม เติ ม หรื อ การเปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาต อ งดํ า เนิ น การตามระเบี ย บนี้ ซึ่ ง
เทศบาลตําบลที่วังไดจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1/2560 โดยคณะกรรมการพัฒนาตําบลที่วัง ไดพิจารณาใหความเห็นชอบราง
แผนพัฒนาฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

๓
อาศัย อํา นาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดว ยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 22 (3) กําหนดวาเมื่อผูบริหารทองถิ่น
พิ จ ารณาอนุ มัติรางแผนพัฒ นาสามป ที่เ พิ่มเติมหรือเปลี่ย นแปลงและประกาศใช
แผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
จึ ง ขอประกาศใช แ ผนพั ฒ นาสามป เ ทศบาลตํ า บลที่ วั ง (พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2560 ใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
นายเชาวลิต เจริญพงศ
นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง
๑.3 แจงประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจําป
2559
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดใหจังหวัดนครศรีธรรมราชดําเนินการ
ประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น (Local Performance
Assessment : LPA) ประจําป 2559 จํานวน 4 ดาน ประกอบดวยดานการบริหาร
จัดการ ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง
และดานการบริการสาธารณะ พรอมติดตามการปฏิบัติราชการที่สําคัญโดยใหทีมประเมิน
ประสิทธิภาพ ทําหนาที่ตรวจประเมินใหคะแนนและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่ตามแบบตรวจประเมินที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
บั ด นี้ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
(Local
Performance Assessment : LPA) ประจําป 2559 เสร็จเรียบรอยแลว จังหวัด
นครศรีธรรมราชจึงประกาศคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2559 ดังนี้
1. คะแนนผลการประเมิน (รายดาน) ตามแนบทายประกาศ (แบบ 1)
2. คะแนนผลการตรวจประเมิน (คะแนนรวม 4 ดาน) ตามแนบทายประกาศ
(แบบ 2)
3. คะแนนผลการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ร าชการที่ สํ า คั ญ ตามแนบท า ยประกาศ
(แบบ 3)
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
นายดนัย เจียมวิเศษกุล
รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
การประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลที่ วั ง สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่ 1/2559
ประจําป พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ขอใหที่ประชุม
ตรวจสอบรายงานการประชุ ม อี ก ครั้ ง หนึ่ ง หากมี ข อ ความ หรื อ ความหมายใดที่
คลาดเคลื่อนจากการประชุม มีสมาชิกทานใดที่จะมีการแกไขถอยคําหรือขอความ
ใดบางหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม

๔
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมดวยมติเอกฉันท
เห็นชอบ
12 เสียง
ไมเห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ 3
-

กระทูถาม
ไมมี
นายเชาวลิต เจริญพงศ นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง ยกมือขึ้นพนศีรษะ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ

นายเชาวลิต เจริญพงศ
นายกเทศมนตรี

เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอเสนอญัตติดวยวาจา โดยขอใหปรึกษาหรือขอให
พิจารณาเปนเรื่องดวนเรื่อง ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขตเทศบาลของ
เทศบาลเมืองทุงสง

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอผูรับรอง จํานวน 2 คน ครับ ขอใหผูรับรองยกมือขึ้นพนศีรษะ ครับ
ผูรับรอง 1. นายมงคล ไชยฤกษ
2. นายวิชิต ทับทอง
เมื่อมีผูรับรองถูกตอง ผมขอบรรจุวาระการประชุมที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอดวย
วาจานี้ ในวาระเพื่อพิจารณาวาระที่ 4.1 ครับ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

4.1 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขตเทศบาลของเทศบาลเมืองทุงสง
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ

นายเชาวลิต เจริญพงศ
นายกเทศมนตรี

เรี ย นท า นประธานสภา ท า นรองนายกเทศมนตรี ท า นสมาชิ ก สภาเทศบาลและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอมอบหมายใหตัวแทนจากเทศบาลเมืองทุงสงเปนผู
ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ จึงขอใหทานประธานไดพิจารณาอนุญาตครับ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญตัวแทนจากเทศบาลเมืองทุงสงครับ

นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ
เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม
วิศวกรโยธา(ท.เมืองทุงสง) ประชุมทุกทานครับ ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ดังตอไปนี้ครับ
ด ว ยเทศบาลเมื อ งทุ ง สง ได ดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาอุ ท กภั ย เมื อ งทุ ง สงแบบ
บู ร ณาการเพื่อ เตรี ย มความพร อ มรองรับ กั บ ป ญ หาอุ ทกภั ย น้ํ า ท ว มฉับ พลั น น้ํ า ป า
ไหลหลากและน้ําลนตลิ่ง ซึ่งขณะนี้เริ่มเขาฤดูฝนชวงมรสุม พื้นที่ในเขตเทศบาลเมือง
ทุงสงมักประสบปญ หาการระบายน้ําไมทัน ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมในบริเวณพื้น ที่
เศรษฐกิ จ และทํ าใหป ระชาชนไดรับ ความเสีย หายทั้งในชีวิตและทรัพยสิ น ดังนั้ น
จากเหตุผลดังกลาวขางตน เทศบาลเมืองทุงสงจึงจําเปนตองดําเนินการขุดลอกคลอง
ทาแพ (ชวงที่ ๒) ตั้งแต sta.0+000-sta.6+000 บริเวณทุงสงรีสอรทถึงหนาบริษัท
ปูนซีเมนตไทยจํากัด (ถนนเลียบทางรถไฟสายทุงสง-กันตัง อยูในพื้นที่ของการรถไฟ
แห ง ประเทศไทย) ระยะทางยาว 6,000 เมตร ขนาดกว า งเฉลี่ ย 5.00 เมตร

๕
บริ เ วณดิ น ขุ ด ไม น อ ยกว า 15,965 ลู ก บาศก เ มตร เพื่ อ ช ว ยระบายน้ํ า จากคลอง
ทาแพใหรวดเร็วยิ่งขึ้น แตเนื่องจากพื้นที่ที่จะดําเนินการอยูนอกเขตเทศบาลเมืองทุงสง
หากเทศบาลเมืองทุงสงจะดําเนินการตองไดความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลที่วัง
และสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดกอนดําเนินการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 57 ทวิ ประกอบกั บ คํ า สั่ ง
กระทรวงมหาดไทยที่ 961/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ขอ 38 วรรค 5
(3) และวรรค 6 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 57 ทวิ ประกอบกับ
คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 961/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 จึงนําเรียนมา
เพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบลที่วังพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมบางครับ

นายสมบูรณ แปนสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ ผมขอปรึกษากับสมาชิกทุกทานในโอกาสนี้นะครับ ผมคิดวาสภา
เทศบาลของเรา มี เ วลาสํ าหรั บ พิ จ ารณาในเรื่ อ งนี้ น อ ยไปหน อ ย เราควรจะศึ ก ษา
ผลกระทบวามีมากนอยเพียงใดตอตําบลที่วังของเรา เพราะเมื่อมีการขุดลอกคลองมา
สิ้นสุดบริเวณบริษัทปูนซิเมนต เมื่อมีน้ํามาเรามีแหลงน้ําเพียงพอเพื่อรับน้ําแลวหรือยัง
หากน้ํามามากๆ ผมจึงขอเสนอใหเลื่อนการใหความเห็นชอบไปในการประชุมครั้งตอไป
เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลที่วังไดพิจารณาถึงผลกระทบตางๆ ใหรอบคอบกอนครับ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใด มีความคิดเห็นอยางไรอีกบางครับ

ที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นดวยกับขอเสนอของนายสมบูรณ แปนสุข

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อที่ประชุมเห็นดวยกับขอเสนอของทานสมบูรณ แปนสุข ผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

เห็นดวยใหเลื่อนการพิจารณาใหความเห็นชอบไปในการประชุมครั้งถัดไป
เห็นดวย
9 เสียง
ไมเห็นดวย
เสียง
งดออกเสียง
3 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่เสนอใหม(เพื่อพิจารณา)
4.2 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบใชที่ดินของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อการศาสนาจัดตั้งวัดวังยวนราษฎรอุทิศ ผมขอเชิญผูเสนอ
ญัตติในเรื่องนี้ครับ

นายบุญยืน จันทรสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ ในญัตตินี้มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ

๖
หลักการ
ขอความเห็นชอบใชที่ดินของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
เพื่อการศาสนาจัดตั้งวัดวังยวนราษฎรอุทิศ
เหตุผล
ตามที่สํานักสงฆบานวังยวน หมูที่ 8 ตําบลที่วัง โดยคณะกรรมการสํานักสงฆฯ ได
รวมกันปรึกษาหารือและมีมติรวมกัน ควรมีการขอใชที่ดินของสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จํานวน 15 ไร เพื่อการศาสนาจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร
อุทิศ เพื่ อใชในการประกอบพิธีกรรมดานศาสนาและใชประโยชนรว มกัน โดยตาม
ขั้นตอนการยื่นคําขออนุญาตใชที่ดินดังกลาว จะตองมีความเห็นของสภาทองถิ่นใชเปน
หลักฐานประกอบคําขอดวย และทางสํานักสงฆฯ ไดมีหนังสือถึงสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลที่วังขอใหบรรจุเรื่องดังกลาวเพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการตอไป
ดังนั้น เพื่อใหการยื่นคําขออนุญาตใชที่ดินของสํานักสงฆบานวังยวน เพื่อจัดตั้งวัด
วังยวนราษฎรอุทิศ เปนไปโดยถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงค จึงเรียนมาและเสนอ
การประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง เพื่อพิจารณาเห็นชอบและสํานักสงฆบานวังยวน
จักไดดําเนินการในลําดับตอไปครับ
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมบางครับ ถาหากไมมีผมขอมติที่ประชุม
ครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบดวยมติเอกฉันท
เห็นชอบ
12 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง เสียง

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

4.2 ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไปกรณีไมกอหนี้ผูกพัน ปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559 ผมขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้

นายเชาวลิต เจริญพงศ
นายกเทศมนตรี

เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา
รวมประชุมทุกทานครับ ผมขอมอบหมายใหนายสมชาย แปนสุข รองนายกเทศมนตรี
ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ

นายสมชาย แปนสุข
รองนายกเทศมนตรี

เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ สําหรับรายละเอียดการในขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไปกรณี
ไมกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ
หลักการ
ขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไปกรณีไมกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547
ขอ 59 ในกรณีที่รายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่น ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป หากองคกรปกครอง

๗
สวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการการกอนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตอง
แก ไขเปลี่ ย นแปลงรายการดังกลาวที่ทําใหลั กษณะ ปริ มาณ คุ ณภาพเปลี่ย น หรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงิน
ไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน
และขยายเวลาเบิ ก จา ยเงิ น แล ว หากไม ได ดํา เนิน การหรือ มี เงิ น เหลื อจ า ยจากเงิ น
ดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม
เพื่ อประโยชนในการบริ ห ารงบประมาณและเพื่ อประโยชน ของประชาชนโดย
สวนรวม ซึ่งยังมีความจําเปนที่จะตองใชงบประมาณตอไป จึงขอกันเงินกรณีมิไดกอหนี้
ผูกพันไว จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนมวง – ไรเหนือ หมูที่ 6
งบประมาณ 2,052,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายที่วัง – ถ้ําใหญ หมูที่ 1
งบประมาณ 3,387,000 บาท
รวมเปนเงินที่ขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไปกรณีไมกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น 5,439,000 บาท
ดังนั้น เพื่อใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 59 กระผมจึงนํามาเรียนเสนอตอสภาเทศบาลตําบลที่วัง
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไปครับ
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมบางครับ ถาหากไมมีผมขอมติที่ประชุม
ครับ

ที่ประชุม

อนุมัติดวยมติเอกฉันท
เห็นชอบ
9
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง
3

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

4.3 ญัตติ เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ผมขอเชิญผูบริหารชี้แจง
หลั กการและเหตุ ผ ลในการเสนอญั ตติ เรื่ องพิจ ารณาร า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายเชาวลิต เจริญพงศ
นายกเทศมนตรี

เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา
รวมประชุมทุกทานครับ ผมขอมอบหมายใหนายสมชาย แปนสุข รองนายกเทศมนตรี
ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ

นายสมชาย แปนสุข
รองนายกเทศมนตรี

เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม
ประชุ ม ทุ ก ท า นครั บ ร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ

เสียง
เสียง
เสียง

๘
หลักการ
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดว ยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขอ 58 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
ใหผูบริหารทองถิ่นยื่นตอสภาทองถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ขอ 23 ใหเจาหนาที่
งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไขงบประมาณในขั้นตน แลว
เสนอต อ คณะผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เมื่ อ คณะผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ได พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห ตั้ ง
งบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวมและ
จัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะ
ผูบริหารทองถิ่นไดเสนอตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม และขอ 25 การ
พิจารณาใหความเห็นชอบรางงบประมาณรายจายของสภาทองถิ่นและการพิจารณา
อนุมัติรางงบประมาณรายจายของผูมีอํานาจ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่นพ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขอ 58 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ.2553 ข อ 23 ข อ 25 และเพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลที่วัง เปนไปดวยความ
เรี ย บร อ ยและถู ก ต อ งตามกฎหมาย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถตอบสนองต อ
ความตองการ และแกไขปญหา ความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิผล
โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้งความเปนอยูที่ดี
ของประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
จึงเรียนมาเพื่อนําเสนอตอสภาเทศบาลตําบลที่วังพิจารณาในขั้นรับหลักการตอไป
บั ดนี้ ถึง เวลาที่ค ณะผูบ ริห ารของเทศบาลตํ าบลที่ วัง จะไดเ สนอร างเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลที่วังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลที่วั ง จึ ง ขอชี้ แจงให ท า นประธานและสมาชิ ก ทุ ก ท านได ท ราบถึ ง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 65,970,809.12 บาท

๙
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 16,715,958.15 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,181,620.87 บาท
1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ
รวม 1,002,904.00 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ
รวม 118,258.00 บาท
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
(1) รายรับจริง จํานวน 64,203,691.62 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน
8,030,740.29
บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
529,832.27
บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน
442,901.00
บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
จํานวน
0.00
บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
81,000.00
บาท
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน
0.00
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน
33,251,242.06 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน
21,867,976.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 17,557,418.00 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 37,916,116.09 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จํานวน
2,200,644.00
บาท
งบบุคลากร
จํานวน
17,982,235.00 บาท
งบดําเนินงาน
จํานวน
8,074,727.09
บาท
งบรายจายอื่น
จํานวน
0.00
บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน
6,560,500.00
บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 15,466,372.00
บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 6,728,000.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

๑๐

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริง
ประมาณการ
ป 2558
ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

7,599,683.63
1,027,001.00
676,220.68
0.00
124,220.00
0.00
9,427,125.31

8,100,000.00
906,000.00
600,000.00
0.00
204,000.00
0.00
9,810,000.00

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บ
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รวม

จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

7,580,000.00
910,000.00
700,000.00
0.00
205,000.00
0.00
9,395,000.00

34,019,633.62 33,105,000.00 40,190,000.00
34,019,633.62 33,105,000.00 40,190,000.00

27,888,932.00 27,500,000.00 42,000,000.00
27,888,932.00 27,500,000.00 42,000,000.00
71,335,690.93 70,000,000.00 92,000,000.00

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจาย
รายจายจริง
ประมาณการ
ป 2558
ป 2559
1,826,750.05
18,918,958.00
12,939,357.04
14,268,196.00
7,501,500.00
รวมจายจากงบประมาณ 55,454,761.09

3,023,032.00
24,966,040.00
15,833,685.00
18,456,243.00
7,721,000.00
70,000,000.00

ประมาณการ ป
2560
19,373,556.00
27,885,484.00
17,371,116.00
20,841,844.00
6,528,000.00
92,000,000.00

๑๑
รวม 55,454,761.09 70,000,000.00 92,000,000.00
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาน

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
17,240,634
1,655,300
15,614,766
4,968,300
30,696,484
1,118,760
1,232,200
100,000

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

19,373,556
92,000,000

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ต อ ไปนี้ ก็ จ ะเป ด โอกาสให ส มาชิ ก ได อ ภิ ป รายในรายหมวดและข อ ที่ เ ห็ น ว า
ไมสมควรหรือจะปรับลดก็แลวแตสมาชิกโดยอภิปรายไดเล็กนอย

ที่ประชุม

ไมมีผูอภิปราย

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อที่ประชุมไดพิจาณารางเทศบัญญัติรายจายฯ กันอยางละเอียดถี่ถวนดีแลว ไมมี
ผู อ ภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม ขั้ น ตอนต อ ไปผมขอมติ ใ นที่ ป ระชุ ม ในการรั บ หลั ก การ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เลยนะครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง มีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เห็นชอบ
12 เสียง
ไมเห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อรับหลักการ วาระที่ 1 แลวขั้นตอไปเปนการเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 ข อ 103 (1) คณะกรรมการสามั ญ ประกอบด ว ยสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
มีจํานวนไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 7 คน

๑๒
นายสมบูรณ แปนสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมขอเสนอ ใหมี 3 ทานครับ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติใหมีคณะกรรมการ 3
เห็นชอบ
12
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง -

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอใหสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีความเหมาะสมแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 1

นายสมบูรณ แปนสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมขอเสนอ นายสัญญา เทวภักดิ์
ผูรับรองถูกตอง นายนิทน สระบัว นายบุญยืน จันทรสุวรรณ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุม
ดวยครับ

มติที่ประชุม

เห็นดวยเปนเอกฉันท
เห็นชอบ
12 เสียง
ไมเห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอใหสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีความเหมาะสมแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 2

นายนิทน สระบัว
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมขอเสนอ นายบุญยืน จันทรสุวรรณ
ผูรับรองถูกตอง นางอุไรวรรณ แสงเงิน นายสัญญา เทวภักดิ์

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุม
ดวยครับ

มติที่ประชุม

เห็นดวยเปนเอกฉันท
เห็นชอบ
12 เสียง
ไมเห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอใหสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีความเหมาะสมแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 3

นายวิชิต ทับทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมขอเสนอ นายนิทน สระบัว
ผูรับรองถูกตอง นายสมบูรณ แปนสุข นายบุญยืน จันทรสุวรรณ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุม
ดวยครับ

ทาน
เสียง
เสียง
เสียง

๑๓
มติที่ประชุม

เห็นดวยเปนเอกฉันท
เห็นชอบ
12 เสียง
ไมเห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง

นายมงคล ไชยฤกษ
เลขานุการสภาเทศบาล

เมื่อไดคณะกรรมการแปรญัตติครบตามจํานวนแลว ผมขอเชิญทั้งสามทานรวมประชุม
ตอเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอพักการประชุม (20 นาที) เพื่อให คณะกรรมการแปรญัตติคัดเลือกประธาน
ประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ

พักการประชุม 20 นาที

ตั้งแตเวลา 11.10 น. - 11.30 น.

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ขอเปดประชุมตอนะครับ
จากการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ทานเลขานุการสภาฯ ไดแจงผลมา
สรุปไดดังนี้ คณะกรรมการแปรญัตติประกอบดวย
1. นายสัญญา
เทวภักดิ์
เปนประธานกรรมการ
2. นายบุญยืน
จันทรสุวรรณ
เปนกรรมการ
3. นายนิทน
สระบัว
เปนกรรมการและเลขานุการ
ในการพิ จ ารณาร า งเทศบั ญ ญั ติ เ มื่อ ที่ ป ระชุ ม มี มติ รั บ หลัก การร า งเทศบั ญ ญั ติ
และมีคณะกรรมการแปรญัตติเรียบรอยแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 45 วรรค 3 กําหนดวาญัตติราง
เทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระ
ที่ส องใหกํา หนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบ สี่ชั่ว โมงนับ แตส ภา
ทองถิ่นมีมติรับหลักการ ซึ่งสภาจะตองดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
2. กําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติ
และหลังจากที่มีการแปรญัตติเรียบรอยแลวใหประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ตอประธานสภาเทศบาล กระผมขอใหที่ประชุมกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติและ
กําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว

นายวิโรจน วงศเมฆ
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมขอเสนอกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติ
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น.
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น.
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น.
ณ หองกิจการสภา เทศบาลตําบลที่วัง
และให ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณาคํ า แปรญั ต ติ ใ ห เ สร็ จ ภายในวั น อั ง คาร
ที่ 22 สิงหาคม 2559

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรับรองดวยครับ ผูรับรองถูกตอง นางอุไรวรรณ แสงเงิน นายสมศักดิ์ กลีบแกว
มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่นหรือไมครับ หากไมมี ผมขอเชิญประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติครับ

๑๔
นายสัญญา เทวภักดิ์
ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อประชุมพิจารณาคําแปรญัตติ
สมาชิกสภาเทศบาล/
ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ หองประชุม
ประธานคณะกรรมการแปรฯ สภาเทศบาลแหงนี้ จึงขอแจงใหทานสมาชิกสภาและทานผูบริหารทุกทานทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

สรุปกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติ วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา
08.00 น. – 16.30 น. และใหคณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาคําแปรญัตติ
ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลที่วังแหงนี้

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559
ในวันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
แหงนี้
เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560
ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯทานใด มีเรื่องอะไรจะเพิ่มเติมอีกบางครับ

ที่ประชุม

ไมมี

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

กล า วขอบคุ ณ สมาชิ ก สภาเทศบาล คณะผู บ ริ ห าร และผู เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น
ที่ใหความรวมมือ และการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี

เลิกประชุม

12.30 น.

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วังพิจารณาตรวจสอบบันทึก
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่…………………….
ลงชื่อ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(นายมงคล ไชยฤกษ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลที่วัง

๑๕
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ไดตรวจบันทึกการประชุมแลว เห็นวาถูกตอง
เมื่อวันที่ …………………………………………………..
ลงชื่อ.........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิทน สระบัว)
สมาชิกสภาเทศบาตําบลที่วัง
ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสัญญา เทวภักดิ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง

ลงชื่อ..........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญยืน จันทรสุวรรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง

