
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐  

ครั้งที่ ๒ 
วันจันทร์ที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
............................ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวธภัฎ  ไชยกุล ประธานสภา ธภัฎ  ไชยกุล  
๒ นายศักดิ์ชัย  บุญตา รองประธานสภา ศักดิ์ชัย  บุญตา  
๓ นายเกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์ สมาชิกสภา เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์  
๔ นายใหม่  ค าประเสริฐ สมาชิกสภา ใหม่  ค าประเสริฐ  
๕ นางดวงพร  ธานี สมาชิกสภา ดวงพร  ธานี  
๖ นายวันชัย   ศรีธัญ สมาชิกสภา วันชัย   ศรีธัญ  
๗ นางเคียงฟ้า  รุ่งเรือง สมาชิกสภา เคียงฟ้า  รุ่งเรือง  
๘ ส.อ.วรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม เลขานุการสภา ส.อ.วรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม  
     

 
ผู้ลาประชุม    จ านวน   ๑   คน  ( ส.ท.มาลา ศรีดาโคตร) ลาป่วย 
ผู้ขาดประชุม    จ านวน   -    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอุทัย  เกษมทาง นายกทศมนตรี อุทัย  เกษมทาง  
๒ นายประสาร   แพงศรี รองนายกเทศมนตรี ประสาร   แพงศรี  
๓ นายอนันต์   ศรีรักษา รองนายกเทศมนตรี อนันต์   ศรีรักษา  
๔ จ่าเอกศุภัช  อภัยจิตต์ ปลัดเทศบาล จ่าเอกศุภัช  อภัยจิตต์  
๕ นายสุภวุฒิ  ยิ่งยืน ผอ.กองช่าง สุภวุฒิ  ยิ่งยืน  
๖ น.ส.สุพรรษา  โกสีลา นิติกร สุพรรษา  โกสีลา  
๗ น.ส.กิตติมา   แก้วอุดม หัวหน้าส านักปลัด กิตติมา   แก้วอุดม  
๘ นางจิรภัทร   วรพิมพ์รัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิรภัทร   วรพิมพ์รัตน์  

 
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เลขานุการสภาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาจากสมุดลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภา

สมาชิกสภาเทศบาลมาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภา  จ านวน  ๗  ท่าน  ถึงเวลานัด
ประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม นั่งประจ าที่ 
และเชิญประธานสภาฯ จุด ธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย น าสวดมนต์ไหว้พระ เลขานุการ
สภาฯ อ่านระเบียบวาระการประชุมสภาฯ และเชิญประธานสภาเทศบาลด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป  



๒ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒  หน้า ๒ จาก ๗ หน้า  
 

ประธานสภาฯ  กล่าวทักทายที่ประชุมและเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม  ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๒๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ  ๑.๑ แจ้งหนังสือเผยแพร่เอกสารประเด็นค าถาม – แนวทางปฏิบัติในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดที่ ๑ ว่า
มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลและการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลเป็นอย่างมาก 

  ๑.๒ เรื่องการอบรมที่โรงแรมบ้านสวนคุณตา เป็นการอบรมที่ให้ความรู้แก่
สมาชิกสภาเทศบาลได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะการแนะน าวิธีการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาเทศบาล  อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา และแนวทางการด าเนินการประชุมสภา
เทศบาล  ที่อาจารย์ผู้อบรมได้ถ่ายทอดเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจและน ามาปฏิบัติได้เป็น
อย่างดี  อยากให้ทุกท่านได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ความรู้ให้กับตัวเองและสามารถน ามาปฏิบัติงานได้จริง 

  ๑.๓ ส.ท.มาลา ศรีดาโคตร  เสนอใบลาป่วยไม่สามารถมาประชุมได้ในวันนี้ 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
      
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๐  
ประธานสภาฯ  แจ้งต่อที่ประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุม

ก่อนที่จะมีการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๐  มีท่านสมาชิกท่านใดจะ
แก้ไข หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่  

ส.ท.วันชัย  แจ้งต่อสภาเทศบาลขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ ๑๕  จ านวน  ๓  
รายการ  เนื่องจากอาจจะเกิดการผิดพลาดในเรื่องของการบันทึกรายงานการประชุม โดย
มีรายละเอียดการแก้ไข  ดังนี้  

๑. จากเดิม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ิม  เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จ านวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้วยมติดังนี้ (เวลา ๑๑.๔๕ น.) 
 อนุมัต ิ  จ านวน    ๖ เสียง 
 ไม่อนุมัต ิ จ านวน    - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน    ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ) 

แก้ไขเป็น  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ิม  เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จ านวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้วยมติดังนี้ (เวลา ๑๑.๔๕ น.) 



๓ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒  หน้า ๓ จาก ๗ หน้า  
 

 
 อนุมัต ิ  จ านวน    ๖ เสียง 
 ไม่อนุมัต ิ จ านวน    ๑ เสียง  (ส.ท.วันชัย) 
 งดออกเสียง จ านวน    - เสียง    

    ๒. จากเดิม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายเป็น 
เงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ผู้อ านวยการกองคลัง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฯลฯ จ านวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้วยมติดังนี้ (เวลา ๑๑.๕๐ น.) 
 อนุมัต ิ  จ านวน    ๖ เสียง 
 ไม่อนุมัต ิ จ านวน    - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน    ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ) 

    แก้ไขเป็น  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายเป็น 
เงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ผู้อ านวยการกองคลัง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฯลฯ จ านวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้วยมติดังนี้ (เวลา ๑๑.๕๐ น.) 
 อนุมัต ิ  จ านวน    ๖ เสียง 
 ไม่อนุมัต ิ จ านวน    ๑ เสียง (ส.ท.วันชัย) 
 งดออกเสียง จ านวน    - เสียง    

   ๓. จากเดิม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ิม เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา ท าของ ค่าล้างอัด/ขยายฟีล์มถ่ายรูป   ค่าแปรเอกสาร ค่าจ้างเหมาคนงาน
ต่างๆ ประกอบด้วย จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาคนงานช่างไฟฟ้า จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ จ้าง
เหมาคนงานจัดเก็บรายได้ จ้างเหมาคนงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จ้างเหมาครูสอนเต้นออก
ก าลังกาย ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนหย่อม หรือสนาม
หญ้า ของทางราชการ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดถนนในเขต
รับผิดชอบ และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ เช่น ค่าจัดเก็บขยะ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน  ๖๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้วยมติ
ดังนี้ (เวลา ๑๑.๕๗ น.) 
 อนุมัต ิ  จ านวน    ๖ เสียง 
 ไม่อนุมัต ิ จ านวน    - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน    ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ) 

   แก้ไขเป็น  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ิม เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมา ท าของ ค่าล้างอัด/ขยายฟีล์มถ่ายรูป   ค่าแปรเอกสาร ค่าจ้างเหมาคนงานต่างๆ 
ประกอบด้วย จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด จ้าง
เหมาประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาคนงานช่างไฟฟ้า จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ จ้างเหมา
คนงานจัดเก็บรายได้ จ้างเหมาคนงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จ้างเหมาครูสอนเต้นออกก าลัง
กาย ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้า 
ของทางราชการ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดถนนในเขต



๔ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒  หน้า ๔ จาก ๗ หน้า  
 

รับผิดชอบ และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ เช่น ค่าจัดเก็บขยะ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน  ๖๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้วยมติ
ดังนี้ (เวลา ๑๑.๕๗ น.) 
 อนุมัต ิ  จ านวน    ๖ เสียง 
 ไม่อนุมัต ิ จ านวน    ๑ เสียง (ส.ท.วันชัย) 

 งดออกเสียง จ านวน    - เสียง   
ประธานสภา   กล่าวขอบคุณท่าน ส.ท.วันชัย ฯ  และน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาให้ปรึกษาหารือ 
   กันในรายละเอียดที่ขอแก้ไข 
ที่ประชุม   ได้ร่วมกันปรึกษาหารือในรายละเอียดการขอแก้ไขโดยละเอียดแล้ว จึงมี 
   มติให้แก้ไขรายงานการประชุมที่ ส.ท.วันชัย ฯ  เสนอได้   
ประธานสภา   กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาที่ได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของรานงานการ 
   ประชุม และน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  และก าชับเลขานุการสภาในปฏิบัติงานครั้ง 
   ต่อไป  
เลขานุการสภา   รับทราบ 
ที่ประชุม  ส าหรับรายงานการประชุมสภาในส่วนอ่ืน  สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบ

รายละเอียดและได้ปรึกษาหารือในรายละเอียดของรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  ไม่มี
สมาชิกสภาท่านใดเสนอต่อที่ประชุมให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วนใด      

ประธานสภาฯ  หากไม่มีการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมในส่วนใด  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมใน
การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๐     

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้วยมต ิดังนี้  

 (เวลา ๐๙.๔๕ น.) 
  รับรอง   จ านวน ๖  เสียง 
  ไม่รับรอง จ านวน -   เสียง   

งดออกเสียง  จ านวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ๓.๑ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ที่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  ตามที่  สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติร่าง  

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ เพ่ือให้พิจารณา
ในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติ ฯ ดังกล่าว  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  นั้น  
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว  ไปแล้วเมื่อวันที่ 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดเ้สนอรายงานและความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมส่งร่างเทศบัญญัติฯ (ร่างเดิมที่คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้ว)   ให้ประธานสภาเทศบาลและได้ส าเนาแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือศึกษา
รายละเอียดแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ก่อนการประชุมแล้ว  



๕ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒  หน้า ๕ จาก ๗ หน้า  
 

เลขานุการสภา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
   2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

วาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาหารือตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ 
แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา  ขอบคุณเลขานุการสภา  และเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา 

ประธานคณะกรรมการแปรฯ ส าหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการ
แปรญัตติ และไม่แก้ไขร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑  แต่อย่างใด   และขอน าเสนอรายและความคิดเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติในรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑  
สิงหาคม ๒๕๖๐  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  ๑. ด้านบริหารทั่วไป   
   -แผนงานบริหารงานทั่วไป      ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข 

  -แผนงานบริหารงานทั่วไป       ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข 
  -แผนงานบริหารงานทั่วไป      ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข 
  -แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ไม่มีการแปรร่าง ไม่มีการแก้ไข 

  ๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม    
   -แผนงานการศึกษา   ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข  

  -แผนงานการศึกษา       ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข  
   -แผนงานกีฬาและนันทาการ ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข 
  ๓. ด้านบริการชุมชนและสังคม   
   -แผนงานสาธารณสุข     ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข 
   -แผนงานสังคมสงเคราะห์     ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข 
   -แผนงานเคหะและชุมชน     ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข 
   -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ไม่มีการแปรร่าง ไม่มีการแก้ไข 
   -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ไม่มีการแปรร่าง ไม่มี

การแก้ไข 
  ๔. ด้านเศรษฐกิจ   
   -แผนงานการเกษตร    ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข 

๕. ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
-แผนงานงบกลาง   ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข  

ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ 

   ประชุมสภาจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว ไม่มี

การแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ฉะนั้น เมื่อไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ในร่างเทศ



๖ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒  หน้า ๖ จาก ๗ หน้า  
 

บัญญัติฯ ดังกล่าว จึงไม่ต้องปรึกษาเป็นรายข้อ  หรือว่าที่ประชุมสภาจะลงมติเป็นอย่าง
อ่ืนหรือไม่    

มติที่ประชุม   ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันแล้วไม่มีมติเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภา   เมื่อที่ประชุมไม่มีมติเป็นอย่างอ่ืน  ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามร่าง 
   เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามท่ี 
   คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว หรือไม ่
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว ด้วยมติ  
ดังนี้ (เวลา ๑๐.๓๕ น.) 

เห็นชอบ  จ านวน  ๖  เสียง   
ไม่เห็นชอบ จ านวน  -   เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ีสาม  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระ
ที่สามนี้ จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย 

  ประธานสภาสอบถามต่อที่ประชุมสภาว่าจะลงมติให้อภิปรายหรือไม่ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันแล้วมีมติไม่มีการอภิปราย 
ประธานสภา  เนื่องจากสภาเทศบาลไม่มีมติให้มีการอภิปรายในร่างเทศบัญญัติฯ  ดังกล่าว  

ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
หรือไม่ 

มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ด้วยมติ  ดังนี้ (เวลา ๑๑.๑๕ น.) 

เห็นชอบ  จ านวน  ๖  เสียง  
ไม่เห็นชอบ จ านวน  -   เสียง  
งดออกเสียง  จ านวน  ๑   เสียง (ประธานสภาฯ)  

นายกเทศมนตรี   กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลในนามตัวแทนผู้บริหารเทศบาลต าบล
เมืองศรีไค   ที่ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ และให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑    

  ๓.๒ เรื่องอ่ืนๆ  (ตามข้อ ๓๘ วรรคห้า (๓) ) 
ประธานสภาฯ  สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเรื่องให้การ

ปรึกษาด่วน หรือเสนอญัตติใดต่อที่ประชุมหรือไม่ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมไม่มีเรื่องหรือญัตติอ่ืนๆ ในการเสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้ 
     
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา   ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องที่จะเสนอหรือปรึกษาหารือต่อที่

ประชุมหรือไม่ ถ้ามีเชิญได้  



๗ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒  หน้า ๗ จาก ๗ หน้า  
 

นายกเทศมนตรี   กล่าวขอบคุณประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่มีมติอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ใน
ครั้งนี้   

ประธานสภา   มีท่านอืน่จะน าเสนอข้อราชการเพ่ิมเติมหรือไม่  
   ที่ประชุมไม่มีข้อราชการจะเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภา   กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้ที่มี

ส่วนร่วมในการจัดท าเทศบัญญัติในครั้งนี้  และกล่าวปิดประชุม    
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๕  น.  
 
 
     (ลงชื่อ)  สิบเอก    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ( วรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม ) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่   ๓๐    เดือน    สิงหาคม    พ.ศ. 25๖๐ 

 
 
     (ลงชื่อ)             
                  (นายวันชัย   ศรีธัญ) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)                   
                 (นางเคียงฟ้า   รุ่งเรือง) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)                
                ( นางมาลา   ศรีดาโคตร ) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
      สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๐  ครั้งที่  ๒  แล้ว  เมื่อวันที่...............เดือน................................พ.ศ. 25๖๐ 
 
 
     (ลงชื่อ)          
               (นางสาวธภัฎ  ไชยกุล ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 


