
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

สมัยสามัญ   สมัยที่  ๓   คร้ังที่  ๒   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน 

…………………………………. 

ผูม้าประชุม 

 ๑.  นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ประธานสภาเทศบาล 

 ๒.  นายประชา คันธวณิช รองประธานสภาเทศบาล 

 ๓.  นายอาทิตย์ เสนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๔.  นายบุญเลิศ จันทอน สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๕.  นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๖. นายประพันธ์ กระจา่งโฉม สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๗. นายอุทัย สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๘. นายวิรัตน์  ผัดเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๙. นางพยอม มณีรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๐. นายทองอนิทร์    กันธะ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๑. นายจุมพล ศรวีิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๒. นายสวัสดิ์ ฤาชา สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๓. นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๔. นายชูชาติ ค าฟู สมาชิกสภาเทศบาล  

 ๑๕. นายสุเทพ จันทิมา สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๖. นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๗. นายธ ารงค์ ปันอิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๘. นายชินวุฒิ สุวรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๙. นายชาตรี กันทวี เลขานุการสภาเทศบาล  

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

๑. นายสงวน แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรี 

๒. นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายดวงจันทร์ ไชยยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๔. นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล 

๕. นายนรินทร์ หลวงปา รองปลัดเทศบาล 

๖. นายฐิติ อินทะพันธุ์ หัวหนา้ส านักปลัด 

๗. นางสาวเยาวเรศ  กิติลังการ์ ผูอ้ านวยการกองการศึกษา 

๘.   นางวิภาดา วังหลัง หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

/๙.นางดารณี... 



- 2 - 

๙.   นางดารณี         พุทธวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 1๐. นายวัชิระชัย     ไชยมิ่ง  นายช่างโยธาอาวุโส 

๑๑. นางสาวกุลรัสมิ์ พุทธิมา   เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

1๒. นายจักรภพ    มณีกุล   นิตกิรปฏิบัติการ 

1๓. นายศุภกิตติ์   อินนันชัย   นิตกิรปฏิบัติการ 

๑๔. นายจิรวัฒน์ บุตรศรีพงศ์  พนักงานจา้งเหมา 

๑๕. นายบรรจง        ขันทอง   พนักงานจา้งเหมา 
 

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น. 

นายชาตร ี กันทวี  เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์   ทุกท่าน 

 ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ 

 สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล     

 ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึน้     

  ต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ

การประชุมตอ่ไป  

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม บัดนี ้

ประธานสภาเทศบาล  ได้เวลาการประชุมแลว้ วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล มาประชุม ๑๗ ท่าน ซึ่งที่ประชุม

 ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา    

 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

  ระเบียบวาระการประชุม  ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ  

   เรื่องที่ 1 ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาเพื่อที่จะให้

 สมาชิกสภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมในสมัยต่อไป 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 

  จากการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีมติรับ

หลักการแหง่รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ไป

แล้ว และสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้มีมติก าหนดแปรญัตติ คือ วันที่ ๑๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

บัดนี้  ได้ครบก าหนดแปรญัตติแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้

รายงานให้ ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทราบแล้ว จึงขอเรียนเชิญ 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาเทศบาล

เมืองเมืองแกนพัฒนาตอ่ไป 

/ขอเรียนเชิญ... 
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   ขอเรียนเชิญ  นายบุญเลิศ จันทอน  ในนามประธานกรรมการแปรญัตติร่าง   

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นายบุญเลิศ จันทอน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายบุญเลิศ จันทอน 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

   รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาเทศบาลเมือง      

 เมืองแกนพัฒนาได้ตรวจพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง

 วันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

  เริ่มประชุมเวลา ๑๐.3๐ น. 

  คณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้มาประชุม

 ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายบุญเลิศ  จันทอน  เป็นประธานกรรมการ 

 ๒.  นายอิ่นค า  ฟองสมุทร์ เป็นกรรมการ 

 ๓.  นายทองอนิทร์  กันธะ  เป็นเลขานุการ  

  ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ ร่ า ง เทศบัญญัติ งบประมาณ

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอแถลงต่อสภาแห่งนี้ว่า จากการ

 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 

 พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมแห่งนี้มีมติรับหลักการแห่ง        

 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปแล้ว           

 และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติก าหนดแปรญัตติ  คือ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา 

 ๑๓.๐๐ น.ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติ     

 ร่างเทศบัญญัติฯ ได้มีการประชุม คือวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ซึ่งข้อเท็จจริง

 ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มายื่นขอแปรญัตติในร่าง

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แต่อย่างใด ซึ่ง

 กระผมได้น าเรื่องเรียนประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาตามเอกสารที่ได้

 ส่งไปให้แลว้ และขอสรุปมตทิี่ประชุมมรีายละเอียด ดังนี้ 

  ข้อ ๑ บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ใดแปรญัตติ ใหค้งไว้ตามร่างเดิม 

  ข้อ ๒ ชื่อเทศบัญญัติ นี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ.25๖๐ ไม่มกีารแก้ไข ให้คงตามรา่งเดิม 

  ข้อ ๓ เทศบัญญัติข้อ ๒,๓,๔,๕ และข้อ ๖ ไม่มีผู้ใดแปรญัตติ ใหค้งไว้ตามร่างเดิม 

  คณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา            

 จึงเห็นสมควรเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐       

 ที่ได้พิจารณาแล้วเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อพิจารณาต่อไป 

/ปิดประชุม... 
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  ปิดประชุมในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๑.๓๐ น. 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ และขั้นตอน 

ประธานสภาเทศบาล 

นายชาตร ี กันทวี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

เลขานุการสภาเทศบาล 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ ๕๑ ญัตติร่างเทศบัญญัติ         

 ที่สภาเทศบาลลงมติรับหลักการใน วาระที่ ๑ แล้ว ในการพิจารณาวาระที่ ๒         

 จะพิจารณาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะ ที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแก้ไข 

 แปรญัตติเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าไม่มีการแปรญัตติและคณะกรรมการ ก็ไม่มีการ

 แก้ไข ถือว่าสภาได้มกีารพิจารณาในวาระที่ ๒ แล้ว จงึเรียนแจ้งเพื่อทราบครับ 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  เมื่อปรากฏว่า ในระหว่างก าหนดเวลาแปรญัตติไม่มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ       

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา ท่านใดเสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ    

 ก็ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

 พ.ศ.๒๕๖๐ แต่อย่างใด จึงถือว่าสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้พิจารณาใน 

 วาระที่ ๒ แล้ว ต่อไปจะเป็นการขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวาระที่ ๓  

  ท่านผูใ้ดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมอืขึน้     

  มีผู้ยกมอื ใหค้วามเห็นชอบ ๑๗ ท่าน ไม่เห็นชอบ – ท่าน  งดออกเสียง ๑ ท่าน 

  มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา มีมติเห็นชอบให้ตราร่าง     

 เทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเทศบญัญัติ  

 งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

 ใหค้วามเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  ๑ เสียง 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ                 

ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปี 2559 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  

  เชิญ นายสงวน  แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรเีมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายสงวน  แก้วตาติ๊บ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

รองนายกเทศมนตรี เมอืงแกนพัฒนาทกุท่าน กระผม นายสงวน  แกว้ตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรเีมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  ญัตติที่ ชม. ๕๔๗๐๓ /804 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 ๒๕๕๙ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

  ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงิน

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้ง

 จา่ยเป็นรายการใหม่ 

/หลักการ... 
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 หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ ด้านบริการชุมชนและ

 สังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  

 ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  เพื่อตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นไปตามระเบียบ

 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

 ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) ข้อ ๒๗  

 เหตุผล 

  ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงต่อเติม

 อาคารส านักงานเทศบาล ทั้งนีเ้พื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารงาน ความเป็น

 ระเบียบเรียบร้อย และสามารถบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างมี

 ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 ดังนี้ 

  - โอนลด ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร

 ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ

 ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน 

 รวมถึงจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง งบประมาณคงเหลือก่อน

 โอน ๙๕๘,๑๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๔๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

 ๕๓๘,๑๐๐ บาท 

  - โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน

 เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

 สิ่งก่อสร้าง จ านวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน

 เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา ดังนี้ 

  ๑. ปรับปรุงต่อเติมห้องใต้ถุนอาคารส านักงานเทศบาลเพื่อเป็นห้องท างาน

 กองสวัสดิการสังคม ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร  

  ๒. ปรับปรุงต่อเติมห้องโถงบริเวณหน้าบันไดเพื่อเป็นห้องถ่ายเอกสาร ขนาด

 ความกว้าง ๒.๘๐ เมตร ความยาว ๓.๐๐ เมตร  

  ๓. ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ขนาดความสูง 

 ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๒.๕๓ เมตร จ านวน ๒ ชุด ขนาดความสูง ๑.๒๐ เมตร 

 ความยาว ๑.๙๖ เมตร จ านวน ๒ ชุด 

  ๔. ติดตั้งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ขนาด

 ความยาว ๓.๐๐ เมตร ความสูง ๐.๙๐ เมตร จ านวน ๑ ชุด 

  ๕. ติดตัง้ตูโ้ชว์บริเวณห้องโถงหน้าบันได ขนาดความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความ

 สูง ๒.๕๐ เมตร จ านวน ๒ ชุด  

 

/ดังนัน้... 
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  ดังนั้น เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ 

 และ ๓) ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น

 อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดพิจารณาบรรจุ  เข้าระเบียบวาระการประชุม          

 สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. 

 ๒๕๕๙ เพื่อเทศบาลฯ จะได้เสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาต่อไป 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มที่านผูใ้ดจะอภปิรายหรอืไม ่เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม   

  ท่ า น ผู้ ใ ด เ ห็ น ส ม ค ว ร ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ อ นุ มั ติ โ อ น ง บ ป ร ะ ม าณ                 

 รายจ่ายประจ าปี 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 โปรดยกมอืขึน้  มีผู้ยกมือ 17 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให้ความเห็นชอบ

 อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด 

 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   

  ดว้ยคะแนนเสียง 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ    

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่  เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายอิ่นค า ฟองสมุทร์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง          

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายอิ่นค า ฟองสมุทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา  เนื่ องจากผมได้รับแจ้ งจากพี่ น้องราษฎรบ้านหนองบัว                

 ชื่อคุณเฮือน มะลิ ซึ่งฝากถึงผู้บริหารเนื่องจากถนนไปบ้านเส้นคลองชลประทาน 

 ตอนนี้สัญจรไม่สะดวก อยากให้น ารถแทรกเตอร์ ไปปรับพื้นถนน เพราะบริเวณ

 ดังกล่าวมีบ้านเรือนหลายหลังที่ใชถ้นนเส้นดังกล่าว ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่  เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  นายสงวน  แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายสงวน  แก้วตาติ๊บ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

รองนายกเทศมนตรี เมอืงแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายสงวน  แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

 ฝากประชาสัมพันธ์ผ่านท่านประธานสภาเทศบาล เนื่องจากวันที่ 26 สิงหาคม      

 ทางอ าเภอแม่แตงร่วมกับเจ้าคณะ ฯเขต 2 ได้จัดงานธรรมทูตสัญจร ณ วัดอินทขิล 

 (สันป่าตอง) จงึขอให้ท่านประธานสภาประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   

/ทุกท่าน... 
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 ทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่  เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 

 

  เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๔๐ น. 

 
 

  (ลงช่ือ)         ศุภกิตติ์  อินนันชัย ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

       (นายศุภกิตติ์  อินนันชัย) 

                       นิตกิรปฏิบัติการ 

 
 

 (ลงช่ือ)     ชาตรี  กันทวี        เลขานุการสภาเทศบาล/ตรวจรายงานฯ 

       (นายชาตรี    กันทวี) 

          รองปลัดเทศบาล 

  

 

                        (ส าเนาถูกต้อง) 

 

 

                          (นายฐิต ิ  อนิทะพันธุ์) 

                             หัวหนา้ส านักปลัด 

 
 
 


