(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลที่วัง
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557
วันจันทร์ ที่ 25 เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕7
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลที่วัง
ผู้มำประชุม
ที่
๑.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
๑0.
11.
12.

ชื่อ - สกุล
นายบุญสม
นายระแบบ
นายสัญญา
นายสมศักดิ์
นางอุไรวรรณ
นายชัยณรงค์
นายวิโรจน์
นายสมบูรณ์
นายนิทน
นายวิชิต
นายบุญยืน
นายมงคล

ตำแหน่ง

วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแก้ว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ์
วงศ์เมฆ
แป้นสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทร์สุวรรณ
ไชยฤกษ์

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

ลำยมือชื่อ
บุญสม
ระแบบ
สัญญา
สมศักดิ์
อุไรวรรณ
ชัยณรงค์
วิโรจน์
สมบูรณ์
นิทน
วิชิต
บุญยืน
มงคล

วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแก้ว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ์
วงศ์เมฆ
แป้นสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทร์สุวรรณ
ไชยฤกษ์

ผู้ไม่มำประชุม
- ไม่มี ผู้เข้ำร่วมประชุม
๑. นายเชาวลิต
2. นายราเชษ
3. นายสมชาย
4. นางสาววัชรี
5. นายธีรศักดิ์

เจริญพงศ์
เอียดเสน
แป้นสุข
นุ่นสังข์
คาแหง

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เชาวลิต
ราเชษ
สมชาย
วัชรี
ธีรศักดิ์

เจริญพงศ์
เอียดเสน
แป้นสุข
นุ่นสังข์
คาแหง

๒
เปิดประชุม 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตาบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตาบลที่วังอ่านประกาศอาเภอทุ่งสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตาบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2556
ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลตาบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลที่วัง สมัย
สามัญสมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2557 มีกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2557 นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ข้อ 23
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวัน จันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลที่วัง โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาด้วยนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ระเบียบวำระที่ ๑
ระเบียบวำระที่ 2
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ที่ประชุม

ระเบียบวำระที่ 3
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยเชำวลิต เจริญพงศ์
นำยกเทศมนตรี
นำยสมชำย แป้นสุข
รองนำยกเทศมนตรี

เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ไม่มี
เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่
15 สิงหาคม 2557 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้ง
หนึ่ งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการประชุม มี
สมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยคาหรือข้อความใดบ้างหรือไม่ หากไม่ มี
กระผมขอมติทปี่ ระชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยมติเอกฉันท์
เห็นชอบ
12 เสียง
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง เรื่องเพื่อพิจำรณำ
3.1 ญัตติ เรื่อง พิจำรณำร่ำ งเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำ ย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 (พิจำรณำในวำระที่ 1 ขั้นรับหลักกำร)
ให้คณะผู้บริหารชี้แจงหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติ เรื่องพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลที่วัง
กระผมมอบหมายให้นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ชี้แจง
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลที่วัง
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลที่วัง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลที่วังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลที่วังจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและเหตุผล
แนวนโยบาย การดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
หลักกำร
พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.

๓
2558 (พิจารณาในวาระที่1 ขั้นรับหลักการ)
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา
ท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณ
รายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้
มีอานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 28 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 25 จึง
เรียนมาเพื่อโปรดนาเข้าประชุมสภาเยนอสภาเทศบาลตาบลที่วัง พิจารณาใน
ขั้นรับหลักการต่อไป
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลที่วังจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อสภาเทศบาลตาบลที่วังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น
โอกาสนี้จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินกาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ดังต่อไปนี้
1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 80,015,539.42 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 30,555,487.95 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม จานวน 19,751,872.47 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0
โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 0 โครงการ
รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2557 ณ วันที่ 21 สิงหำคม
พ.ศ.2557
(1) รายรับจริง จานวน 64,957,644.10 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
7,313,881.47
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
จานวน
687,370.20

บาท
บาท

๔
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
717,226.03
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
จานวน
0.00
การพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
401,030.00
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
31,315,345.40
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน
24,522,791.00
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 26,825,027.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 35,811,730.50 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
2,537,144.37
งบบุคลากร
จานวน
13,564,087.00
งบดาเนินงาน
จานวน
10,013,889.13
งบลงทุน
จานวน
2,895,610.00
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00
งบเงินอุดหนุน
จานวน
6,801,000.00
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน
25,499,807.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 11,148,092.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
รำยรับจริง
ปี 2556

ประมำณกำร
ปี 2557

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประมำณกำร
ปี 2558

รำยได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
6,522,852.25 6,820,000.00 7,400,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
520,648.00 1,049,000.00
765,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
321,706.39
350,000.00
700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
233,620.00
315,000.00
315,000.00
รวมรำยได้จัดเก็บ 7,598,826.64 8,534,000.00 9,180,000.00
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
24,513,996.16 29,200,000.00 33,700,000.00
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
24,513,996.16 29,200,000.00 33,700,000.00
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๕
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
20,337,986.00 23,300,000.00 26,000,000.00
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
20,337,986.00 23,300,000.00 26,000,000.00
ส่วนท้องถิ่น
รวม 52,450,808.80 61,034,000.00 68,880,000.00
รำยจ่ำย
จ่ำยจำกงบประมำณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ำยจำกงบประมำณ
รวม
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยสัญญำ เทวภักดิ์
สมำชิกสภำเทศบำล

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
มติที่ประชุม

รำยจ่ำยจริง
ปี 2556

ประมำณกำร
ปี 2557

ประมำณกำร
ปี 2558

1,724,676.00
13,211,761.00
14,283,553.77
6,140,460.00
0.00
4,563,900.00
39,924,350.77
39,924,350.77

2,810,810.00
18,090,450.00
17,341,340.00
14,477,200.00
25,000.00
4,832,000.00
57,576,800.00
57,576,800.00

3,034,400.00
20,796,540.00
18,504,560.00
19,010,500.00
0.00
7,534,000.00
68,880,000.00
68,880,000.00

ต่อไปนี้ ก็จะเปิดโอกาสให้ ส มาชิกได้อภิปรายในรายหมวดและข้อที่เห็ นว่าไม่
สมควรหรือจะปรับลดก็แล้วแต่สมาชิกโดยอภิปรายได้เล็กน้อย
กระผมอภิปรายขออภิปรายหน้า 34 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวนเงิน 210,000 บาท ซึ่งมองว่าเป็นการตั้งไว้เป็นจานวนมากเกินไป
หน้า 36 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งตั้งไว้ 150,000 บาท ซึ่งมองว่าตั้งไว้สูง
เกินไป หน้า39 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 590,000 บาท น่าจะปรับลดลงอีก หน้า 48
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน ตั้งไว้
160,000 บาท น่าจะปรับลดลงอีก หน้า 58 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ตั้งไว้ 300,000 บาท น่าจะปรับลดลงอีก หน้า60 เงิน
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 165,000 บาทน่าจะปรับลดลง
อีก หน้า 67 ค่าใช้สอยรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตั้งไว้ 1,000,000 บาท
เป็นการตั้งไว้มากเกินไป
สมาชิก สภาก็ไ ด้อภิ ปรายพอสมควรแล้ ว ต่ อไปก็จ ะเป็นขั้ นตอนการลงมติใ น
วาระแรก ซึ่งเป็นวาระขั้นรับหลักการ
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลที่วัง มีมติรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558
เห็นชอบ
12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง

๖
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยสัญญำ เทวภักดิ์
สมำชิกสภำเทศบำล
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
มติที่ประชุม

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยบุญยืน จันทร์สุวรรณ
สมำชิกสภำเทศบำล
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
มติที่ประชุม

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยวิชิต ทับทอง
สมำชิกสภำเทศบำล
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
มติที่ประชุม

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยนิทน สระบัว
สมำชิกสภำเทศบำล
นำยบุญสม วังบัวทอง

งดออกเสียง เสียง
เมื่อรับหลักการ วาระที่ 1 แล้วขั้นต่อไปเป็นการเลือกและแต่งตั้งคณะ
กรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน
กระผมขอเสนอ ให้มี 3 ท่านครับ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
มีมติให้มีคณะกรรมกำร 3 ท่ำน
เห็นชอบ
12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง
ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
กระผมขอเสนอ นายนิทน สระบัว
ผู้รับรองถูกต้อง นายวิชิต ทับทอง นายสมบูรณ์ แป้นสุข
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่หากไม่มี กระผมขอมติที่
ประชุมด้วยครับ
เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบ
12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง
ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
กระผมขอเสนอ คุณบุญยืน จันทร์สุวรรณ
ผู้รับรองถูกต้อง นายนิทน สระบัว นายสัญญา เทวภักดิ์
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่หากไม่มี กระผมขอมติที่
ประชุมด้วยครับ
เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบ
12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง
ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
กระผมขอเสนอ นายสมบูรณ์ แป้นสุข
ผู้รับรองถูกต้อง นางอุไรวรรณ แสงเงิน นายวิโรจน์ วงศ์เมฆ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่หากไม่มี กระผมขอมติที่

๗
ประธำนสภำเทศบำล
มติที่ประชุม

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
พักกำรประชุม 20 นำที
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

นำยสัญญำ เทวภักดิ์
สมำชิกสภำเทศบำล
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยสมบูรณ์ แป้นสุข
สมำชิกสภำเทศบำล

ที่ประชุม

ประชุมด้วยครับ
เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบ
12 เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง
ขอพักการประชุม (20 นาที) ให้เลขานุการ นัดคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อ
เลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ
ตั้งแต่เวลา 11.00 น.-11.20 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุมต่อ
จำกกำรประชุมของคณะกรรมกำรแปรญัตติ สรุปได้ดังนี้
คณะกรรมกำรแปรญัตติประกอบด้วย
1. นายสมบูรณ์ แป้นสุข
เป็นประธานกรรมการ
2. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ
เป็นกรรมการ
3. นายนิทน สระบัว
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเมื่อที่ประชุมมีมติรับร่างเทศบัญญัติและมี
คณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรค 3 กาหนดว่าญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ ซึ่งสภาจะต้องดาเนินการดังนี้
1. กาหนดเวลาเสนอคาแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
2. กาหนดระยะเวลาพิจารณาคาแปรญัตติ
และหลังจากที่มีการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
รายงานต่อประธานสภาเทศบาล
กระผมขอให้ที่ประชุมกาหนดเวลาเสนอคาแปรญัตติและกาหนดระยะเวลา
พิจารณาคาแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้
กระผมขอเสนอกาหนดเวลาเสนอคาแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันที่ 25
สิงหาคม 2557 ถึง เวลา 14.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม 2557
และให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาคาแปรญัตติให้เสร็จภายในวันที่ 27
สิงหาคม 2557
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ครับ
ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ฯ ในวันที่ 27 สิงหำคม 2557 เวลำ 10.00 น. ณ
ห้องประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้ จึงขอแจ้งให้ท่ำนสมำชิกสภำและท่ำน
ผู้บริหำรทุกท่ำนทรำบ
รับทรำบ

๘
นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

สรุ ป ก าหนดเวลาเสนอค าแปรญั ต ติ ตั้ ง แต่ เ วลา 13.00 น ของวั น ที่ 25
สิงหาคม
2557 ถึ ง เวลา 14.00 น. ของวั น ที่ 26 สิ งหาคม 2557 และให้
คณะกรรมการแปรญั ตติ ประชุม พิจารณาค าแปรญัตติ ในวันที่ 27 สิ งหาคม
2557 เวลา 10.00 น.

ที่ประชุม

รับทรำบ

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ผมขอนัดประชุมสภาประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2557
ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหำคม 2557 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภำ
เทศบำลแห่งนี้
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2558 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป

ที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

-

ไม่ม-ี

นำยบุญสม วังบัวทอง
ประธำนสภำเทศบำล

การประชุมสภาเทศบาลตาบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕7 ได้ดาเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว กระผมขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ
ประชุมสภาเทศบาลด้วยดี ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

12.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายมงคล ไชยฤกษ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลที่วัง

ลงชื่อ.........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบุญสม วังบัวทอง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลที่วัง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
1. นายนิทน
สระบัว
2. นายสัญญา
เทวภักดิ์
3. นายบุญยืน
จันทร์สุวรรณ

