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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 1 สิงหาคม  2561  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
……………………………………………………………… 

 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธาน   -        ด้วยนายสุรินทร์ จิตตรง ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ปลายพระยาและการด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา          
โดยลาออกมีผลตั้งแต่วันที่  31 กรกฎาคม 2561 
         จากข้อเท็จจริงดังกล่าว อาศัยอ านาจตาม ข้อ 17 วรรคสองแห่งระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  “...ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ 
ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธาน 
สภาท้องถิน่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น …” 

ข้าพเจ้านายเนตร นวลนุ่น  รองประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาจึง
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

ประธาน   -         แจ้งประกาศเทศบาลต าบลปลายพระยา เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลปลายพระยา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2561   

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  ในการประชุมสมัยสามัญ  
สมัยแรกเมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2561  ได้ก าหนดเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นั้น อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 24 และ 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 
-       เรื่องสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาลาป่วย วันนี้มีสมาชิกสภา 
เทศบาลฯ  ลาป่วย  2  ท่าน  นายสมศักดิ์  ลูกลิ้ม  และนายสุชาติ  ชูสุทธ์   
-       เรื่องขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน 
กีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปลายพระ
ยา  ด้วยเทศบาลต าบลปลายพระยาได้ก าหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาและ กรีฑา
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปลายพระยาในวันศุกร์ที่ 
3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาหน้าส านักงานเทศบาลต าบล
ปลายพระยา  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฯ โดยพร้อมเพรียง
กัน 
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ประธาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่แจกจ่ายให้กับ
สมาชิกแล้วนั้นขอเชิญเลขานุการสภาฯสรุปรายละเอียดโดยย่อด้วยครับ 

เลขานุการฯ รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคม 2561  มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

   ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  

สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2561 
   ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547            
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

   ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว ไม่มีเรื่องพิจารณา 

   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม ่
เรื่องที่ 1 ญัตติขอกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธกส.) 
เรื่องที่ 2 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(เงินเบิกตัดปี)   
  เรื่องท่ี 3 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ระเบียบวาระท่ี 6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561 – 2564) 

  ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน -      มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม -         ไม่มี 
ประธาน -         เมื่อไม่มีผู้ใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติมอีก ต่อไปเป็น

การขอมติ ที่ประชุม  
     -         สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -         สมาชิกรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเอกฉันท์ 
ประธาน -         สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ด้วยมติเอก
ฉันท ์

 

ประธาน  ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
-       ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
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ประธาน สภา  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ที่ประชุม  -         ไม่มี 
ประธานสภา  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา - เรื่องที ่1  การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  

-      ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงรายละเอียด  
เลขานุการสภา - ด้วยนายสุ รินทร์  จิตตรง สมาชิกสภาเทศบาลแล ะด ารงต าแหน่ ง

ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
และการด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
31 กรกฎาคม 2561 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 15 ซึ่งก าหนดไว้ว่า กรณีประธานสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของ
สภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

  เป็นดังนี้ ในวันนี้ จึงจ าเป็นต้องเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระ
ยาแทนต าแหนง่ที่ว่าง 
-      ส าหรับวิธีเลือกประธานสภา ต้องปฎิบัติให้เป็นตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2554 ข้อ ๘ ก าหนดไว้ว่า   วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็น
ผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อ
ที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้น  โดยวิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  
ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรอง ให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
กล่าวคือ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒ คน ช่วยตรวจนับ
คะแนน 

วิธีจับสลาก ให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน   
ตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธาน
ที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี 
และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดย
เขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว  นอกนั้น
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

และตามระเบียบ ฯ ข้อ 14 ก าหนดไว้ว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น      
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
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- ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อบุคคลผู้ที่ เห็นว่าสมควรเป็นผู้ด าร งต าแหน่ง
ประธานสภาต่อไป  ขอเชิญครับ 

นางสุพรรษา คชวิน  -      เสนอนายนิยม บัวเกต ุสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  เป็นประธาน 
สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

ประธาน -        ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม -        นายประภาศ  ฉิมเรือง , นายฐิติกร  เกกินะ  เป็นผู้รับรอง 
ประธาน -        มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายชัยชนะ ประพันธ์ -        เสนอนายวิจิตร  ทวีพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  

เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
ประธาน -        ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม -        ไม่มีผู้รับรอง 
นายวิจิตร ทวีพันธ์ -        กระผมขอถอนตัวจากการเสนอชื่อเป็นประธานสภาเทศบาลต าบล 

ปลายพระยา 
ประธาน        -        สรุปนายวิจิตร  ทวีพันธ์ ขอถอนตัวจากการเสนอชื่อเป็นประธานสภาฯ            

มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ  
ที่ประชุม -        ไม่มีผู้เสนอ 
ประธาน -        เมื่อไมมี่สมาชิกสภาเทศบาลฯเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก  ถือว่าที่ประชุมสภา

เทศบาลต าบลปลายพระยา  มีการเสนอชื่อ  นายนิยม  บัวเกตุ  สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบล   ปลายพระยา  เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลต าบล
ปลายพระยาเพียงหนึ่งคน   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ก าหนดไว้ว่าถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ ง เพียงหนึ่ งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ เลือก 

  สรุป เป็นอันว่านายนิยม  บัวเกตุ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา     
เป็นผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

           ซึ่งในข้ันตอนต่อไป  จะด าเนินการเสนอไปยังจังหวัดเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาต่อไป 

 

ประธาน ต่อไปเป็นเรื่องท่ี 2 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
- ตามที่สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  ได้มีค าสั่งที่ 2 / 2558 เรื่องแต่งตั้ง 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ  ประกอบด้วย 

1. นายวิจิตร  ทวีพันธ์ ประธานกรรมการ 
2. นายฐิติกร  เกกินะ กรรมการ 
3. นายสมศักดิ์  ลูกลิ้ม กรรมการ 
ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา นายสมศักดิ์  ลูกลิ้ม  มีปัญหา 

   ทางด้านสุขภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง   
เป็นดังนี้   เพ่ือให้การด าเนินกิจการสภาเทศบาลเป็นไปตามที่ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงหารือ
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ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  ว่าจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   
ร่างเทศบัญญัตทิั้งคณะหรือเลือกเฉพาะราย   

ส าหรับการด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ได้ก าหนดไว้ดังนี้  
      ข้อ 103 ก าหนดไว้ว่า “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ     (1) 
คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน      
      ข้อ ๑๐๕   ก าหนดไว้ว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี
อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น 
      (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
       ข้อ 107 ก าหนดไว้ว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เป็น       ผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
       การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายนิยม  บัวเกตุ -     กระผมนายนิยม บัวเกตุ ขอเสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
เฉพาะราย (แทน นายสมศักดิ์  ลูกลิ้ม)  

ประธาน   -     มีท่านอ่ืน จะเสนออีกหรือไม่ 
นายวิจิตร  ทวีพันธ์ -     กระผมนายวิจิตร  ทวีพันธ์ ขอเสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ

บัญญัตทิั้งคณะ 
ประธาน -     มีสมาชิกจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม -     ไม่มี 
ประธาน -     ตามที่นายนิยม บัวเกตุ เสนอให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ

บัญญัติเฉพาะราย และ นายวิจิตร  ทวีพันธ์ เสนอให้มีการเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัตทิั้งคณะ  เพ่ือให้ได้ข้อยุติผมจึงขอมติที่ประชุม ดังนี้  

ท่านใดให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เฉพาะราย(แทน         
นายสมศักดิ์  ลูกลิ้ม) โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -     สมาชิกเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติเฉพาะราย (แทน นายสมศักดิ์ ลูกลิ้ม) 
ประกอบด้วย นายฐิติกร     เกกินะ ,นายนิยม บัวเกตุ,นางสุพรรษา คชวิน,นายชัย
ชนะ ประพันธ์,นายมีเกียรติ  ชูเดชา และนายประภาศ ฉมิเรือง 

ประธาน -     ท่านใดให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติทั้งคณะ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -     สมาชิกเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติ 

ทั้งคณะ คือ นายวิจิตร  ทวีพันธ์ 
ประธาน -     สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก  ให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ

บัญญัตเิฉพาะราย (แทน นายสมศักดิ์  ลูกลิ้ม)  
- ล าดับต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น 
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คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
นายนิยม บัวเกตุ -     กระผมนายนิยม  บัวเกตุ  เสนอนางสุพรรษา คชวิน 
ประธาน -     ขอผู้รับรองดว้ยครับ 
ที่ประชุม -     นายฐิติกร  เกกินะ  , นายมีเกียรติ  ชูเดชา  เป็นผู้รับรอง 
ประธาน -     มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม -     ไม่มี 
ประธาน -     เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกเป็นอันว่าที่ประชุมมีการ

เสนอชื่อนางสุพรรษา คชวิน เพียงคนเดียว  จึงถือว่านางสุพรรษา  คชวิน สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ          (แทน นายสมศักดิ์  ลูกลิ้ม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 14 ซึ่ งก าหนดไว้ว่า   ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ งเพียง
หนึ่ งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

นายวิจิตร  ทวีพันธ์   -   กระผมนายวิจิตร  ทวีพันธ์   ขอลาออกจากคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ 

ประธาน -     เมื่อนายวิจิตร ทวีพันธ์ ลาออกจากคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ          
ก็มีผลให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติที่เหลืออยู่มีจ านวน 2 คน ท าให้ไม่
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ  103 (1 ) ซึ ่ งก าหนดไว้ว่า 
คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่ เกินเจ็ดคน  
      ในการนี้ เพ่ือให้ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 ข้อ  1 0 3  (1 )  ข อ ให้ที ่ป ร ะ ช ุม ส ภ า
เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้ เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้ ง ให้ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติอีก 1 ท่าน เพ่ือให้ครบจ านวนตามที่ระเบียบ
ก าหนดต่อไป 

นางสุพรรษา คชวิน -     ดิฉันนางสุพรรษา คชวิน  เสนอ นายชัยชนะ  ประพันธ์ 
ประธาน -     ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม -     นายนิยม  บัวเกตุ, นายประภาศ  ฉิมเรือง  เป็นผู้รับรอง 
ประธาน -     มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม -     ไม่มี 
ประธาน -     เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก เป็นอันว่าที่ประชุม               

มีการเสนอชื่อนายชัยชนะ  ประพันธ์ เพียงคนเดียว  จึงถือว่านายชัยชนะ  ประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัต ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ซึ่ งก าหนดไว้
ว่า  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ งเพียงหนึ่ งคนให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก 

ประธาน   - สรุปเป็นอันว่า คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติประกอบด้วย  
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นายฐิติกร เกกินะ ,  นางสุพรรษา  คชวิน และนายชัยชนะ  ประพันธ์    
 

ประธาน -    ต่อไปเป็นเรื ่องที ่ 3 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 1 ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายกเทศมนตรีฯ -     เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  กระผมนายจเร ปานจีน 
นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา ข้าพเจ้าในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลปลายพระ
ยา  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

   หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  ยอดรวม   66,508,600.-บาท 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ยอดรวม   62,885,000.-บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

   ก. ด้านบริหารทั่วไป 
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป     ยอดรวม    15,602,400.-บาท 
   2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม      1,820,500.-บาท 
   ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   1. แผนงานการศึกษา   ยอดรวม   16,426,400.-บาท 
   2. แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม     5,329,400.-บาท 
   3. แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม    2,185,000.-บาท 

4. แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม     8,027,500.-บาท 
   5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม        642,500.-บาท 
   6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม    1,428,000.-บาท 
   ค. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
   1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม   11,423,300.-บาท 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  ยอดรวม    3,623,600.-บาท 
แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
1. งบกลาง     ยอดรวม      1,315,000.-บาท 
2. งบบุคลากร    ยอดรวม         933,000.-บาท 
3. งบด าเนินงาน    ยอดรวม         931,000.-บาท 
4. งบลงทุน    ยอดรวม         129,600.-บาท 
 
5. งบรายจ่ายอื่น    ยอดรวม         315,000.-บาท  
เหตุผล 

 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนา
เทศบาลตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ที่ได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว 

 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562             

จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.  2562  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาได้พิจารณาต่อไป 



๘ 

 

ประธาน ตามที่ฝ่ายบริหารได้น าเสนอไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายบ้าง                     
ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน  -     เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 1 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -     สมาชิกรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 วาระที่ 1 ประกอบด้วย นางสุพรรษา คชวิน,นายนิยม บัวเกตุ,นายฐิติ
กร  เกกินะ,นายชัยชนะ ประพันธ์,นายมีเกียรติ ชูเดชา ,นายวิจิตร ทวีพันธ์ และนาย
ประภาศ ฉิมเรือง 

ประธาน -     สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 1 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -     ไม่มี  
ประธาน   -     สมาชิกงดออกเสียง 
ที่ประชุม  สมาชิกงดออกเสียง จ านวน 1 ท่าน คือ นายเนตร นวลนุ่น 
ประธานสภาฯ -    สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 1 ด้วยมติเอกฉันท์  เวลา 10.30 น. 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 49 ก าหนดไว้ว่า ญัตติร่าง
เทศบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
     ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติจะต้องรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ  
     ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบั 
การประชุมท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอด้วยว่าจะก าหนดเวลา 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติเป็นระยะเวลาเท่าใด ทั้งนี้ ต้องมีก าหนดระยะเวลาการ 
แปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมง นบัแต่สภามีมติรับหลักการฯ  
     ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป เพื่อจะได้ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา จึงขอเชิญที่ประชุม ได้เสนอด้วยครับ 

นางสุพรรษา คชวิน -     ขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน คือวันที่ 2,3 และ 
   6 สิงหาคม 2561 
ประธาน   -     ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม  -     ผู้รับรอง นายนิยม บัวเกตุ และนายฐิติกร  เกกินะ 



๙ 

 

ประธาน -     มีสมาชิกรับรองถูกต้อง   สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่     
ขอเชิญครับ           

ที่ประชุม -     ไม่มี 
ประธาน -     เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าที่ประชุมก าหนด

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติมีก าหนด 3 วัน  
      ซึ่งการรับค าเสนอแปรญัตติ  จะมคีณะกรรมการแปรญัตติรับค าเสนอ แปรญัตติ   
ในวันที่  2,3 และ 6 สิงหาคม 2561  ณ  ห ้องประช ุมสภาเทศบาลต าบล         
ปลายพระยา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.ดังนั ้น สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลปลายพระยา คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลปลายพระยา ท่านใดต้องการ
แปรญัตติให้เสนอค าแปรญัตติได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับ       การประชุมท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 49 วรรคสอง กล่าวคือ ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ เ พื่อจะได้พิจารณาในชั้น
คณะกรรมการแปรญัตติต่อไป    

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 23 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย                        
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
พ.ศ. 2547 ขอนัดประชุมสภาเทศบาล  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 17 
สิงหาคม 2561 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  
ขอให้สมาชิกและผู้บริหารทุกคนได้รับทราบตามนี้ และมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

ประธาน -    ต่อไปเรื่องที่ 4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายกเทศมนตรี  -    เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีต าบล
ปลายพระยา ขอเสนอญัตติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.  2561 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

   1.หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โครงการที่ไม่สามารถ

ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  จ านวน  4  รายการ  ดังนี้  
1. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียน

และประถมศึกษา งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
รายการค่าใช้จ่ ายการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
งบประมาณ  200,000.-บาท 
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน   
งบลงทุน       

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 9 งบประมาณ  1,258,000.-บาท 

3. ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
งบลงทุน       



๑๐ 

 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามราษฏร์ งบประมาณ  399,000.-บาท  

4.ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ  รายการกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง งบประมาณ  40,000.-บาท   

 

    2.เหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  แล้วนั้น 
ด้วยมีรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน   4   รายการ 

ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  เนื่องจากรายรับ
จริงในปัจจุบันไม่ เพียงพอต่อการก่อหนี้ ผูกพัน  ซึ่ งตามข้อเท็จระยะเวลาใน
ปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ .2 5 6 1  จ ะสิ้ น สุ ด ใน วั น ที่  3 0  กั น ย าย น  2 5 6 1                    
โดย              ช่วงระยะเวลาที่เหลือคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาเพ่ิมอีก  ประกอบกับ
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  จึง
จ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป 

3.ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2548 

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ...” 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธาน    -     สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  -     ไม่มี 
ประธาน -     เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติ         

ที่ประชุม 
ประธาน -     สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2561 ตามรายการที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -     สมาชิกอนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ประกอบด้วย นางสุพรรษา คชวิน,นายนิยม บัวเกตุ,นายฐิติกร เกกินะ,นายชัยชนะ 
ประพันธ์,นายมีเกียรติ ชูเดชา ,นายวิจิตร ทวีพันธ์ และนายประภาศ  ฉิมเรือง 
-     สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -      ไม่มี 
ประธาน  -     สมาชิกงดออกเสียง 
ทีประชุม  -     ไม่มี 



๑๑ 

 

ประธานสภาฯ -     สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติให้กันเงิน  กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายการที่ฝ่ายบริหารเสนอ   ด้วยมติเอกฉันท ์

ประธาน  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 
นายมีเกียรติ ชูเดชา -     กระผมนายมีเกียรติ ชูเดชา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอปัญหาความ

เดือดร้อนประชาชนถนนซอยไทรห่อเชื่อมต่อหัวพานวัดหาดถั่ว ถนนช ารุด ฝาก
ผู้บริหารด้วยครับ 

นายประภาศ ฉิมเรือง -     กระผมนายประภาศ ฉิมเรือง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอปัญหาความ
เดือดร้อนครับ หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหาดถั่วช ารุดและรั้วบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหาดถั่วช ารุดฝากผู้บริหารด้วยครับ 

นายกเทศมนตรีฯ -     กระผมนายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา กรณีถนนซอยไทร
ห่อเชื่อมต่อถนนซอยหัวพานวัดหาดถั่วนั้น กระผมมอบให้ผู้อ านวยการกองช่างลง
พ้ืนที่ไปตรวจสอบครับ และหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหาดถั่วและรั้วบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหาดถั่วช ารุดนั้น กระผมได้ลงมาดูแล้วครับทางเทศบาล
จะรีบด าเนินการให้ครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด น าเสนอต่อที่ประชุมอีก เป็นอันว่าการประชุมสภา

เทศบาลในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
ปิดการประชุมเวลา  11.30 

        

(ลงชื่อ)                ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นายประภาศ  ฉิมเรือง) 
                                                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 

(ลงช่ือ)            ประธานกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม 

                (นายนิยม บัวเกตุ) 
 
    (ลงช่ือ)             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายสุชาติ ชูสุทธิ์)     
  
                                                                      

(ลงช่ือ)             กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
                                                       (นายฐิติกร เกกินะ) 
     

  สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล                        
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
(ลงชื่อ)              

                                                     (นายเนตร นวลนุ่น) 
     รองประธานสภาเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ 



๑๒ 

 

    ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 


