รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเมืองศรีไค
สมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรก ประจาปี 25๖๐
ครั้งที่ ๒
วันอังคารที่ ๗ มีนาคม 25๖๐
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเมืองศรีไค
*******************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ยศ-ชื่อ-สกุล
๑
นางสาวธภัฎ พิศาลปารกุล
๒
นายศักดิ์ชัย บุญตา
๓
นางมาลา ศรีดาโคตร
๔
นางเคียงฟ้า รุ่งเรือง
๕
นายเกียรติศักดิ์ นิยมวงศ์
๖
นายวันชัย ศรีธัญ
๗
นายใหม่ คาประเสริฐ
๘
สิบเอกวรุธฒิพงษ์ ทัดเทียม
ผู้ลาประชุม
ผู้ขาดประชุม

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภา

จานวน ๑ คน (ส.ท.ดวงพร ธานี)
จานวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ยศ-ชื่อ-สกุล
๑
นายประสาร แพงศรี
๒
นายพิบูลชัย ศรีเข้ม
๓
นางสาวกิตติมา แก้วอุดม
๔
นางแก้วสวรรค์ อริยะรุ่งเรืองกุล
๕
นางสาวสุจิตรา สองสี
เวลา ๐๙.๑๕ น.

ประธานสภาฯ

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
ธภัฎ พิศาลปารกุล
ศักดิ์ชัย บุญตา
มาลา ศรีดาโคตร
เคียงฟ้า รุ่งเรือง
เกียรติศักดิ์ นิยมวงศ์
วันชัย ศรีธัญ
ใหม่ คาประเสริฐ
สิบเอกวรุธฒิพงษ์ ทัดเทียม

ตาแหน่ง
รองนายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองการศึกษา

หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวฝ่ายอานวยการ

ลายมือชื่อ
ประสาร แพงศรี
พิบูลชัย ศรีเข้ม
กิตติมา แก้วอุดม
แก้วสวรรค์ อริยะรุ่งเรืองกุล
สุจิตรา สองสี

หมายเหตุ

สมาชิ ก สภาเทศบาลมาพร้ อ มกั น จ านวน ๗ ท่ า น ณ ที่ ป ระชุ ม สภาฯ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม นั่งประจาที่
และเชิญประธานสภาฯ จุด ธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย นาสวดมนต์ไหว้พระ
เลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบวาระการประชุมสภาฯ และเชิญประธานสภา
เทศบาลดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป
กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อมกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวารระการประชุม ดังนี้

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๐
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ
แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้
๑.๑ แจ้งการลาของ ส.ท.ดวงพร ธานี ได้ลากิจส่วนตัวเนื่องจากเดินทางไป
ต่างจังหวัด ได้ยื่นใบลาต่อประธานสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๒ แจ้งการเข้าร่วมประชุมร่ว มกับส่ว นราชการในจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง การปรองดองสมานฉันท์
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุ ม สภาเทศบาลต าบลเมื อ งศรี ไ ค สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก
ประจาปี 25๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 25๖๐
ประธานสภา
มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายงานการ
ประชุมสภาดังกล่าวหรือไม่
ส.ท.วันชัย
แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมที่ฝ่ายเลขาได้ส่งให้แล้ว ตนเห็นว่าไม่มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับ
รายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานสภา
ท่านสมาชิกท่านอื่นมีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมการประชุมสภาเทศบาลตาบลเมือง
ศรีไค สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจาปี 25๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
25๖๐ ด้วยมติ
รับรอง
จานวน ๖ เสียง
ไม่รับรอง
จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องที่เสนอใหม่
ประธานสภาฯ
3.1 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี ๒๕๖๐
ด้ ว ยนายกเทศมนตรี ไ ด้ เ สนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจ าปี
๒๕๖๐ ต่อสภาเทศบาล เพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้ร่วมกันพิจารณา ในการ
ประชุมสภาเทศบาล เชิญเลขานุการสภาแจ้งรายละเอียดการขออนุมัติ
เลขานุการสภา
แจ้งรายละเอียดการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี ๒๕๖๐ ดังนี้
เหตุผลความจาเป็น
เนื่ อ งจากเป็ น ถนนที่ร าษฎรใช้สั ญ จรไปมาในการขนถ่ ายพื ช ผลทางการ
เกษตร ใช้ในการปฏิบัติภารกิจเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะเส้นทางที่ราษฎรใช้ใน
การเดินทางไปประกอบอาชีพ ประกอบกับเทศบาลตาบลเมืองศรีไคไม่ได้ตั้งจ่าย
งบประมาณไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ อี ก ทั้ ง
งบประมาณด้านอื่นๆมีไม่เพียงพอที่จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ จึงขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวแทน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๐
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ประธานสภา

หลักการ
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙
(๑) ให้กระทาได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่ง เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ ส องเงิ น สมทบกองทุ น สองเสริ ม กิ จ การขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดาเนินการ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดาเนินการภายใน ระยะเวลาที่กาหนดให้ การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ต.ค.๒๕๕๙
แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เศรษฐกิ จ และสั ง คมท้ อ งถิ่ น ตามมติ
คณะรั ฐ มนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ท่าน
สมาชิกสภาแล้ว
สาหรับยอดเงินสะสมที่สามารถนามาใช้จ่ายได้ จานวน ๖๙๖,๓๑๒.๒๙
บาท เทศบาลตาบลเมืองศรีไคขอใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ จานวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท
โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยหนอง
เตย) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วาริ นชาราบ จ.อุบลราชธานี ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐.๐๐ เมตร ตั้ง จ่ายไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภาแล้ว
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายทางรอบ
หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๖ บ้านมดง่ามเหนือ ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๑.๐๐ เมตร ตั้งจ่ายไว้ ๑๒๑,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภาแล้ว
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก (สายทางบ้านศรีไค – บ้านโพธิ์ใหญ่) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีไคออก ต.
เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี ตั้งจ่ายไว้ ๓๕๙,๐๐๐ บาท รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภาแล้ว
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อสงสัยในเรื่องการขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี ๒๕๖๐ หรือไม่ ให้สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมประชุม
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๐
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ที่ประชุม

ประธานสภา

มติที่ประชุม

ประธานสภา

เลขานุการสภา

ที่ป ระชุม ได้ ร่ว มกั น ปรึ กษาหารื อเกี่ ยวกับ การขออนุมั ติ ใช่ จ่า ยเงิน สะสม
ประจาปี ๒๕๖๐ ถึงโครงการที่ขออนุมัติและจานวนงบประมาณที่ขออนุมัติว่ามี
ความเหมาะสม หรือไม่ และได้ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเด็นคาถามที่
สงสัยและเจ้าหน้าที่ได้ตอบข้อซักถามจนครบทุกประเด็นคาถาม
ท่านสมาชิกได้อภิปรายและซักถามในประเด็นที่ต้องการทราบแล้ว มีท่าน
สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลในการพิจารณาญัตติขออนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี ๒๕๖๐
ของเทศบาลตาบลเมืองศรีไค จานวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท
ที่ประชุมมีมติอนุมัตใิ ห้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี ๒๕๖๐ ของเทศบาลตาบล
เมืองศรีไค จานวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท ด้วยมติ
อนุมัติ
จานวน ๖ เสียง
ไม่อนุมัติ
จานวน - เสียง
งดออดเสียง จานวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป
๓.๒ ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ด้ ว ยนายกเทศมนตรี ต าบลเมื อ งศรี ไ ด้ เ สนอขออนุ มั ติ โ อน งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาเพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติ
โอนงบประมาณในการประชุมวันนี้
แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแจ้งหลักการและเหตุผลในการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ ในครั้งนี้
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั งคั บ การประชุ มสภาท้อ งถิ่ น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ ๓๘ วรรคสี่ นอกจากญั ตติที่กฏหมายหรือ ระเบียบนี้กาหนดให้ ทาเป็ น
หนังสือ การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติใด ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ หรือราษฎรผู้
มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอตามกฏหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่ต้องมีผู้รับรอง
ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมา เข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาท้องถิ่นภายในกาหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
ข้ อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ า ยในหมดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
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ประธานสภา

หลักการ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยวิ ธี การงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้ อ ๒๗ การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็ นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
เหตุผลความจาเป็น
เนื่องจากจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาและขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ข้อเท็จจริง
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลไม่ได้ตั้งจ่ายรายการที่จะขอ
โอนฯ ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
มีความจาเป็นต้องดาเนินการ การโอนครั้งนี้เป็นอานาจของสภาเทศบาล จึงขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
ขออนุมัติโอนลดจากค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภาและเลขานุ ก ารสภาที่ ตั้ง จ่ า ยไว้ ๑,๕๕๕,๒๐๐บาท โดยขออนุ มั ติ โ อนออก
จานวน ๔๗๓,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็น
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยสุนทรชัย)
หมู่ที่ ๓ บ้านศรีไคตก ตาบลเมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร x ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ตั้งจ่ายไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภาแล้ว
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายทางเลียบ
คลองบ้ านแมด – บ้งมั่ง) หมู่ที่ ๕ บ้านแมด ตาบลเมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.
อุบ ลราชธานี ขนาด กว้า ง ๔.๐๐ เมตร x ยาว ๘๐.๐๐ เมตร
ตั้ งจ่ายไว้
๑๘๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภาแล้ว
๒. ๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (ซอยหอพักอยู่เย็น) หมู่ที่
๓ บ้านศรีไคตก ตาบลเมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี ขนาด กว้าง
๔.๐๐ เมตร x ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร ตั้งจ่ายไว้ ๘๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภาแล้ว
กล่ า วขอบคุ ณ เลขานุ ก ารสภา และแจ้ ง ให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลร่ ว มกั น
พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในครั้งนี้
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ที่ประชุม

รั บ ทราบ และได้ร่ ว มกัน อภิป รายและสอบถามถึง ประเด็ นข้ อ สงสั ย กั บ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตอบคาถามและอธิบายรายละเอียด
ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบจนครบทุกประเด็นคาถามแล้ว

ประธานสภา

ท่านสมาชิกได้อภิปรายและสอบถามในประเด็นที่ต้องการทราบแล้วและ
เจ้าหน้าที่ได้ตอบอธิบายให้ท่านสมาชิกทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีท่านสมาชิกท่าน
ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ในการพิจารณาญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ของเทศบาลตาบลเมืองศรีไค จานวน ๔๗๓,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ของเทศบาลตาบลเมืองศรีไค จานวน ๔๗๓,๐๐๐ บาท ด้วยมติ
อนุมัติ
จานวน ๖ เสียง
ไม่อนุมัติ
จานวน - เสียง
งดออดเสียง จานวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
ประธานสภา
กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป
รองนายกเทศมนตรี
กล่ าวขอบคุณท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่ได้อนุมัติให้เทศบาล
ตาบลเมืองศรีไคได้อนุมัติให้ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี ๒๕๖๐ และโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประธานสภา
๓.๓ เรื่องอื่นๆ (ตามข้อ ๓๘ วรรคห้า (๓) ถ้ามี )
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านใดมี
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ เชิญเสนอได้
เลขานุการสภา
แจ้งระเบียบการลาของสมาชิกสภาเทศบาล สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้แจกจ่ายให้กับท่านสมาชิก
สภาเทศบาลแล้ว ในเล่มระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานกิจการสภา
เทศบาล ที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกไปแล้ว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ประธานสภา
สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่
มีขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมสภาในวันนี้
ประธานสภากล่าวปิดประชุม
ปิดประชุม
เวลา ๑๑.๔๕ น.
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(ลงชื่อ) สิบเอกวรุธฒิพงษ์ ทัดเทียม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( วรุธฒิพงษ์ ทัดเทียม )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเมืองศรีไค
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.......
เดือน............................พ.ศ...................
(ลงชื่อ)

วันชัย ศรีธัญ
(นายวันชัย ศรีธัญ)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

เคียงฟ้า รุ่งเรือง
(นางเคียงฟ้า รุ่งเรือง)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

มาลา ศรีดาโคตร
( นางมาลา ศรีดาโคตร )
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตาบลเมืองศรีไคได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเมืองศรีไค สมัยประชุม
สามัญประจาปี สมัยที่..........ครั้งที่........ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่..........เดือน.....................พ.ศ......................
(ลงชื่อ) เดือนเพ็ญ ไชยกุล
( นางสาวธภัฎ พิศาลปารกุล )
ประธานสภาเทศบาลตาบลเมืองศรีไค
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