
 
(สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี พ.ศ. 2555 

เม่ือวันท่ี  14  สิงหาคม  2555 
  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง  

----------------------------------------------------- 
1ผู้มาประชุม 

 1.  นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด     เลขานุการสภาเทศบาล 
 2.  นายไสว  สิทธิศักด์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล 

3.  นายเดชา  แซ่บ้าง    สมาชิกสภาเทศบาล              
4.  นายโชคดี  ธรฤทธ์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายมณิต  รักษาวงค์    รองประธานสภาเทศบาล 
6.  นายฐิติวัชร ์ มะศร ี    สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ    ประธานสภาเทศบาล 
8.  นายชัยยุทธ  ศิริรัตน ์    สมาชิกสภาเทศบาล 
9.  นายสมบูรณ์  ภารา    สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายอุดม  ซัง     สมาชิกสภาเทศบาล 
2.  นายสถิตย์ แผ่เต็ม    สมาชิกสภาเทศบาล 
3.  พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย    สมาชิกสภาเทศบาล 
 

2ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายชัยศรี  มีพัฒน์    นายกเทศมนตรี 
2.  นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ    รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายวสันต์  ชัยสงคราม   รองนายกเทศมนตรี  
4.  นายสทิธิพร  เหล่าอรรถปรีชา   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5.   นายภักดี  มาก    ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
6.  ว่าที่ ร.ต.ประยูรศักด์ิ  ลิม่พาณิชย์  ปลัดเทศบาล 
7.  นายเทพนรินทร์  ทองสัมฤทธ์ิ   รองปลัดเทศบาล 
8.  นายมานะ  อุบล    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
9.  จ.อ. เกษม  ชูเมือง    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

 10. นางสาวสนัุนท์  พลฤทธ์ิ   ผู้อํานวยการกองคลัง 
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11.  นางอําไพ   อนุภักด์ิ    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นายธีระยุทธ  ศรีอมร    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
13.  นางภารดี  อุบล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 14. นายศิริโชค  งามสิงห ์    ผู้อํานวยการกองช่าง 
15. นายดํารงค์ชัย  ชุมแก้ว   นายช่างโยธา 

 16. นางอโนมา  มณีโชติ    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 

 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ  นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  เลขา นุการนายกเทศมนตรี  ที่ ป รึกษา
นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุก
ท่าน วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ประจําปี พ.ศ. 2555 ขณะน้ีสมาชิกสภาเทศบาลได้มาลงช่ือเข้า
ประชุม จํานวน 9 คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันขอกราบเรียน
เชิญท่านประธานสภาเทศบาล นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ  ได้จุดธูป เทียน 
บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

(ประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย) 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          ก่อนประธานสภากล่าวเปิดการประชุม ดิฉันขอชี้แจงและอ่าน
ประกาศสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ดังต่อไปนี้ 
 

          ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ได้กําหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 – 30 
สิงหาคม 2555 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน น้ัน 
 

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25 วรรคแรก  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือ
พิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และพิจารณา
เร่ืองอ่ืน ๆ ในวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
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ประกาศสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 

เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2555 

 

          ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง  ในคราวการประชุมสมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2555 
ได้กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2555 มี
สี่สมัย และตามประกาศสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง เร่ืองการกําหนด
สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2555 และกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2556 ลงวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2555 น้ัน 
 

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจําปี พ.ศ.2555 ต้ังแต่
วันที่ 1 – 30 สิงหาคม  2555  มีกําหนดไมเ่กิน 30 วัน 
 

          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                    ประกาศ ณ วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 
 

นิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
(นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
 
 

ระเบยีบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําปี พ.ศ. 2555 

วันจันทร์  ที่ 21  พฤษภาคม  2555  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 

 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
     1.1 ประกาศเทศบาลตําบลไม้เรียง เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2556-2558 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 5 ข้อ 
24  (สํานักปลดัเทศบาล) 
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ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
     2.1 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที ่2 ประจําปี พ.ศ. 
2555 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 
 

ระเบยีบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
    3.1 ตามหนังสือเลขที่รับ  10/2555  ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2555 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณา 
     4.1 ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง เร่ือง ขอความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
     5.1........................................................ 
 

           ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
      

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
และพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลไม้เรียง สมัยสามญั สมยัที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2555 วันอังคาร ที่ 
14 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. กระผมจะได้ประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังน้ี  
 

ระเบยีบวาระที่ 1                 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

               1.1 ประกาศเทศบาลตําบลไม้เรียง เร่ือง ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
หมวด 5  ข้อ 24   (สํานักปลัดเทศบาล)  เอกสารอยู่ในมอืท่านแล้ว 
นะครับ  

ประกาศเทศบาลตําบลไม้เรยีง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 

 

          ตามท่ีเทศบาลตําบลไม้เรียง ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2556 – 2558 แล้วเสร็จโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไม้เรียง ในคราวการประชุมเมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ไปแล้ว น้ัน 
 



 5
          เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 
24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 สําหรับใช้
เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                    ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนมถิุนายน พ.ศ. 2555 
 
 

ชัยศรี  มีพัฒน์ 
(นายชัยศรี  มพัีฒน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง 
 

ครับ  1.2.  ฝ่ายสํานักปลัดเทศบาลหรือส่วนอ่ืน มีเร่ืองที่จะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบอีกหรือเปล่าครับ   
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ถ้าไมม่ี ต่อไประเบียบวาระการประชุมที่ 2 ครับ  

ระเบยีบวาระที่ 2                 รับรองรายงานการประชุม 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 
พ.ศ. 2555  เมื่อวันที่ 21  พฤษภาคม  2555 เปิดครับ ไปทีละหน้า
หน้า 1,2,  หน้า 2 เปิดไปย่อหน้าที่ 4 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
คําว่า มาตรา ตกสระอา  และบรรทัดสุดท้าย สมัยประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามญั ประจําปี พ.ศ. 2555 มีสีส่มัย ตัดไม้เอกคําว่า มี ออกครับ  
ต่อไปหน้า 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35  ต่อไปผมจะขอมติ 
นะครับ  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม                            เห็นชอบ           9         เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                            ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                          งดออกเสียง        -           เสียง 
 

สรุปมติทีป่ระชุม 
 

           เห็นชอบ             9          เสียง 
                         ไม่เห็นชอบ           -          เสียง 
                         งดออกเสียง          -          เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ขอบคณุครับ  ต่อไประเบียบวาระที่ 3 

ระเบยีบวาระที่ 3           กระทู้ถาม 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          3.1 ตามหนังสือเลขที่รับ 10/2555  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 
หนังสือกระทู้ถามของท่านชัยยุทธ  ศิริรัตน์   
 

                                             ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 
เร่ือง  ขอต้ังกระทู้ถาม 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง   
 

          อาศัยสิทธิตามข้อ 87 แห่งระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  กระผมมีความประสงค์ที่
จะถามนายกฯ เก่ียวกับข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของนายกฯ 
คือความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้าบริเวณหลังธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขาทานพอ 
 

          ด้วยเหตุดังกล่าว ผมจึงขอถามท่านนายกฯ ว่า โครงการ
ก่อสร้างพนังก้ันนํ้าบริเวณหลังธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาทานพอ มี
ความคืบหน้าแค่ไหน อย่างไร 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือประธานสภาฯ ได้บรรจุวาระการประชุม 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ชัยยุทธ ศิริรัตน์ 
(นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์) 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
 

ครับ  ในกระทูน้ี้ก็ขอเชิญครับ 
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นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกที่เคารพรัก
ทั้งหลาย กระผมนายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เป็น
เจ้าของกระทู้ถามครับ กระทูถ้ามก็คือคําถามที่สมาชิกต้ังข้ึน เก่ียวกับ
นโยบาย หรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับงานในหน้าที่ของนายกเทศมนตร ี
เพราะนายกเทศมนตรีต้องปฏิบัติหน้าที่ในราชการของท้องถิ่น  และ
รับผิดชอบโดยตรงต่อสภา  สืบเน่ืองจากว่านํ้าท่วมหรืออุทกภัย เมื่อปี 
พ.ศ. 2554 ส่งผลให้เกิดความเสียหาย  และท่านนายกได้กรุณาต้ัง
งบประมาณเพ่ือฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต โครงการน้ีไม่เหมือนกับโครงการธรรมดานะครับท่านประธาน
ครับ เพราะเป็นโครงการที่ฟ้ืนฟูความเสียหาย และอีกนัยหน่ึงก็คือเป็น
การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยในอนาคต  เมื่อเป็น
โครงการที่เป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษเช่นน้ี ทางสภาได้ผ่านงบประมาณไป
เมื่อประมาณ 3 เดือนทีแ่ล้ว  ผมจึงเรียนถามท่านประธานสภาผ่านถึง
ท่านนายกว่า โครงการน้ีได้มีการดําเนินการมีความคืบหน้าไปแค่ไหน 
อย่างไร  ขอบคุณครับ  

 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไกรศักด์ิ  
ธรฤทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกครับ 
ตอนน้ีคําถามที่ท่านสมาชิกได้ถามมาคือเราได้ตรางบประมาณได้ผ่าน
สภาตามที่ท่านสมาชิกได้เรียนทราบเมื่อสักครู่น้ี โครงการน้ีอยู่ขั้นตอน
ดําเนินการของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ครับ ซึ่งจากการปฏิบัติการ
ในขั้นน้ี งบประมาณเกิน 2 ลา้น ต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ  
e-Auction ซึง่ต้องประสานงานกับกรมบัญชีกลางเพ่ือขอรหัสผ่านครับ 
ซึ่งกระบวนการน้ีฝ่ายกองคลังก็รอรหัสผ่านจากกรมบัญชีกลางอยู่ครับ 
เมื่อกรมบัญชีกลางส่งรหัสผ่านมาให้ กองคลังก็สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้
สมบูรณ์แบบ ขอบคุณครับ 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   เพ่ือนสมาชิกที่เคารพรัก
ทั้งหลาย ผมเรียนเมื่อสักครวู่าโครงการน้ีเป็นโครงการพิเศษ รัฐบาลได้
ออกนโยบายเร่งรัดเพ่ือที่จะดําเนินการแก้ปัญหาฟ้ืนฟูและป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการต้ังคณะกรรมการเรียกย่อ ๆ ว่า ก.ย.น.  
ซึ่งต้องการเร่งรัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ได้กําหนด 
เวลาว่าให้แล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน  พ.ศ. 2555  น่ีคือ แนว 
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นโยบายแห่งรัฐครับ  และโครงการน้ีเป็นโครงการพิเศษเราจะจัดซื้อ 
จัดจ้างแบบธรรมดาแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรอื e-Auction ปีพ.ศ. 2549 
ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบธรรมดา ดังน้ัน เห็นว่าเป็นการไม่สมควร  
ผมจึงเรียนถามท่านประธานสภาผ่านถึงท่านนายกว่า  ท่านนายกมี
เหตุผลอะไรที่ได้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปขัดแย้งกับแนวนโยบาย
แห่งรัฐ  เพ่ือให้ท่านนายกได้ตอบในสภาแห่งน้ีครับ ขอบคุณครับ  
 

นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  จากการท่ีท่านได้อ้าง 
ก.ย.น. หรืออะไรต่าง ๆ นะครับ จริง ๆ แล้วไม่ได้เก่ียวข้องกับเราตาม
เทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล ของ ก.ย.น. น้ีเก่ียวข้องกับ
ราชการส่วนกลาง ซึ่งตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระเบียบของ
เทศบาลเรา ซึ่งกองคลังของเราดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ 
ของเทศบาล  ขอบคุณครับ 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ท่านประธานครับ กระผมนายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ สมาชิกสภา
เทศบาล  ขออนุญาตท่านประธานอ้างหนังสือของกระทรวงการคลัง 
นะครับ ซึ่งได้ดําเนินการตามแนวนโยบายของ ก.ย.น. เด๋ียวสักครู่ผมจะ
ย่ืนให้ท่านประธานครับ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กควอ.) 
0421.3/ว 34 และ /ว 39 หนังสือ 2 ฉบับน้ีสรุปสั้น ๆ ได้ว่า เพ่ือให้
เป็นไปตามที่นโยบายของ ก.ย.น. กําหนด  อนุญาตให้มีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง โดยยกเว้นระเบียบสํานักนายกฯ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
ก.ย.น. มีขอบข่ายหน้าที่ทั่วทั้งประเทศครับ ไม่ได้เฉพาะพ้ืนที่ใดพ้ืนที่
หน่ึง  เพราะฉะน้ันผมจึงเรียนถามท่านนายกว่า ทําไมท่านจึงไม่ใช้
โอกาสของหนังสือ 2 ฉบับน้ี เพ่ือดําเนินการให้แล้วเสร็จ เพราะเราเอา
ความเสียหายของพ่ีน้องประชาชนมาเสี่ยงไม่ได้หรอกครับ เรียนแล้วว่า
เป็นโครงการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย เพราะฉะนั้น 
ถามว่าทําไมท่านนายกจึงไม่ใช้แนวทางที่เขาให้โอกาส ซึ่งไม่จําเป็นที่
ต้องประมูลด้วยระบบ e-Auction  เขายกเว้นประมูลด้วยจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ ปี 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ก็ได้  ผมเรียนถามว่าทําไมไม่ใช้โอกาส
ตรงน้ีครับ  ขอบคุณครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ก็ขอขอบคุณที่ท่านได้ช้ีแนะ 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ยังไม่ได้ตอบครับ ผมถามเมื่อสักครูยั่งไม่ได้ตอบครับ ท่าน
ประธานครับ เพ่ือนสมาชิกที่เคารพรักทั้งหลาย ผมเข้าใจดีครับ ผม 
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เข้าใจว่าท่านนายกอาจจะไม่ทราบเพราะท่านนายกไม่เคยได้เรียนมา
ทางด้านนี้ แต่ผมเช่ือว่า คนที่เป็นนายกทั่วทั้งประเทศอาจจะไม่เข้าใจ  
แล้วก็ไม่ทราบเป็นเรื่องธรรมดาครับ แต่คนทีเ่ป็นรองนายกต้องรู้ครับ 
เพราะคนที่เป็นรองนายกถือว่าได้คัดสรรมาแล้ว ต้องรู้และเข้าใจ 
เพราะฉะน้ันต้องตอบครับ เพราะไม่เช่นน้ันแล้วจะได้บันทึกไว้ในสภา
แห่งน้ีว่า นายกไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินทีข่ัดต่ออํานาจหน้าที่
หรือไม่นําพาซึ่งแนวนโยบายแห่งรัฐ ขอบคุณครับ 
 

นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

          ครับ ผมก็ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกเอาระเบียบตัวไหนมา  แต่ 
ผมเองก็ต้องอาศัยระเบียบของเทศบาลของเราเป็นหลักครบั ขอบคุณ
มากครับ  
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          เอาอย่างน้ีครับ ผมถามส้ัน ๆ นิดเดียวครับ รู้หนังสือ 2 ฉบับน้ี
หรือไม่ครับ รูห้รือไม่ครับ แค่น้ันเองครับ  เหมือนกับเขาเปิดโอกาสให้
เดินทางลัดเพ่ือไปสู่ที่หมาย  แต่กลับไม่เดินยังจะอ้อมอยู่เหมือนเดิม   
ที่หมายก็คือความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชน แต่ยังอ้อมอยู่
เหมือนเดิม น่ีแปลว่าอะไรครับ ผมถามว่ารู้หรือไม่หนังสอื 2 ฉบับน้ี
ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เชิญครับ 

นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 

          ขอให้ท่านปลัดช้ีแจงรายละเอียดถึงหนังสือ 2 ฉบับน้ีให้ท่าน
สมาชิกรับทราบด้วยครับ เพราะตอบกันไปตอบกันมา สมาชิกก็ทําเป็น
มึน ไม่เข้าใจ ขอบคุณมากครับ 
 

ว่าที่ ร.ต.ประยูรศักด์ิ  ลิม่พาณิชย์
ปลัดเทศบาล 

            ครับ ขออนุญาตทา่นประธาน ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้
คําแนะนําในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือฉบับน้ีที่ผมดูผ่าน ๆ เป็นการ
ยกเว้นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีครับ แต่ในส่วนการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ต้องมีหนังสือแจ้งเวียนจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งของ
ท้องถิ่นหรือของเทศบาลใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับวิธีการ
พัสดุในการปฏิบัติงาน  เพราะฉะน้ันการที่จะยกเว้นระเบียบตรงนี้เป็น
คําสั่งของกระทรวงมหาดไทยโดยตรงท่ีจะสั่งลงมาว่า ให้ยกเว้นระเบียบ
ได้  แต่ว่าที่ผ่านมายังไม่เห็นหนังสือฉบับน้ันที่กระทรวงมหาดไทย 
สั่งการ  ขอบคณุมากครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ก็ขอขอบคุณท่านปลัดครับ ต่อไประเบียบวาระที่ 4 ครับ 
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ระเบยีบวาระที่ 4           เรื่องท่ีเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ข้อ 4.1 ญัตติของนายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง เร่ือง ขอความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  (สาํนักปลัดเทศบาล)  เชิญฝ่ายบริหารครับ 
 

นายชัยศรี  มพัีฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

         กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกผูท้รงเกียรติ 
ทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่ทุกคน   
 

เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
       งบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
                   งบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํนวน 1 ชุด  
 

หลักการ 
          ด้วยเทศบาลตําบลไม้เรียงมีความจําเป็นจะต้องต้ังงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือใช้ในการบริหารงาน
ตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลไม้เรียง 

เหตุผล 
          เทศบาลตําบลไม้เรียง ได้ดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้สนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาของเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบาย 
ของรัฐบาล และแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  
 

          ดังน้ัน  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
จึงขอเสนอญัตติฯ ต่อสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 

ชัยศรี  มีพัฒน์ 
(นายชัยศรี  มพัีฒน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง 
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ครับ รายละเอียดอยู่ในมือของท่านทุกคนแล้วครับ แต่มีการแก้ไขขอให้
ท่านรองนายกได้ช้ีแจงที่แก้ไข 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เชิญครับ 

นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 

          กราบเรียนท่านประธานสภาครับ  กระผมนายไกรศักด์ิ   
ธรฤทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี  ขอแก้ไขรายละเอียด หน้า 47 ของร่าง
เทศบัญญัติฯ ข้อ 3.2.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างรัว้
สํานักงานและบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลไม้เรียง จํานวน 2 ด้าน 
ความยาวรวม 90 เมตร  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ด้านฝั่งทิศตะวันออก ด้านข้างติดกับรั้วกําแพงด้านหน้า 
เทศบาล ก่อสร้างกําแพง คสล.  ก่ออิฐบล็อคฉาบเรียบทั้ง 2 ด้าน 
ขนาดสูงเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 21.00 เมตร พร้อมใส่ประตูเหล็กเปิด – 
ปิด และด้านหลังติดกับกําแพงเดิม ก่อสร้างกําแพงคสล. ขนาดสูงเฉลี่ย 
1.80  เมตร ยาว 38.00 เมตร โดยก่อสร้างด้วยอิฐบล็อคฉาบเรียบทั้ง 
2 ด้าน  พร้อมใส่ประตูเหล็กเปิด – ปิด  นะครับ รวมมีความยาว 
ไม่น้อยกว่า 59.00 เมตร พร้อมถมดินปรบัระดับเกลี่ยเรียบหน้าบริเวณ
สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยใช้ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 
140 ลบ.ม. ด้านบนก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 
32.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมพ้ืีนที่ คสล.ไมน้่อยกว่า 512 
ตร.ม.  ครับ  

2. ด้านฝั่งทิศตะวันตก ด้านข้างติดกับโรงจอดรถเทศบาล  
ทําการก่อสร้างกําแพง คสล. ก่ออิฐบล็อคฉาบเรียบทั้ง 2 ด้าน ขนาดสูง
เฉลี่ย  1.80 เมตร ยาว 16.00 เมตร  พรอ้มใส่ประตูเหล็กเปิด – ปิด 
และด้านหลังติดกับกําแพงเดิมบริเวณหลังห้องเก็บของ ก่อสร้างกําแพง 
คสล. ขนาดสูงเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 15.00 เมตร โดยก่อด้วยอิฐบล็อค
ฉาบปูนเรียบทั้ง 2 ด้าน พร้อมใส่ประตูเหลก็เปิด – ปิด รวมความยาว
ไม่น้อยกว่า 31.00 เมตร ซึ่งรายละเอียดขอแก้ไขแค่น้ีครับ ขอบคุณ
มากครับ 
 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ  ก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย เร่ืองงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 น้ัน เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจตรงกัน ผมขอ
อ่านรายละเอียดให้ฟังสักเลก็น้อย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
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-  ข้อที่ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 
    สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กําหนด 
    ระยะเวลาเสนอคําแปรญตัติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภา 
    ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน   
-   ข้อที่  47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หน่ึง ให้ที ่
    ประชุมสภาท้องถ่ินปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติ 
    ว่าจะรับหลกัการแห่งร่างข้อบัญญัติน้ันหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องน้ันพอสมควรแล้ว   และ  
-   ข้อที่ 68 สมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องอภิปรายเฉพาะเร่ืองที่กําลัง 
    ปรึกษากันอยู่เท่าน้ัน จะกล่าวข้อความซ้ําหรือนอกประเด็นและ 
    จะใช้ถ้อยคาํหยาบคาย ใสร่้าย เสียดสีผูใ้ดไม่ได้ หรือกลา่วถึงช่ือ 
    บุคคลใด ๆ เว้นแต่กรณีจาํเป็น  ห้ามไม่ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นนํา 
    เอกสารใด ๆ มาอ่านให้ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นฟัง เว้นแต่กรณีจําเป็น  
    และห้ามไมใ่ห้นําวัตถุใด ๆ เข้ามาแสดงในที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
    เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาต 
 

          ต่อไปก็ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายอย่างน้อยท่านละไม่เกิน 10 
นาทีครับ ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 
 

นายมณิต  รักษาวงค์ 
รองประธานสภาเทศบาล 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายมณิต  
รักษาวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ครับ ตามท่ีผมได้ศึกษา
ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 น้ัน  กระผมได้ศึกษาดูรายละเอียด
ตามแผนงาน ไม่ว่าด้านบริหารท่ัวไป ด้านชุมชน ด้านสังคม และ
แผนงานงบกลาง ชอบด้วยระเบียบและประโยชน์ต่อส่วนรวมและ
ประชาชนเป็นสําคัญ กระผมเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ 
ฉบับน้ี ขอบคณุครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านอ่ืนมีอีกหรือเปล่า เชิญครับ 
 

นายไสว  สิทธิศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผมนายไสว 
สิทธิศักด์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมได้ศึกษาญตัติของนายก-
เทศมนตรี ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  ซึง่ได้แยกไว้ตามหมวดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนงานด้าน 
 
 



 13
การศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไป แผนงานชุมชน แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม  ได้ดูบันทกึหลักการและเหตุผลประกอบร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตําบลไม้เรียง  กระผมได้
ศึกษาในหลักการและเหตุผลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และ
ส่วนรวมมาก  กระผมขอสนับสนุนรา่งเทศบัญญัติฯ ฉบับน้ีครบั 
ขอบคุณครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          มีท่านใดจะอภิปรายต่อ เชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ถ้าไมม่ี ผมถือว่าการอภิปรายของสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ต่อไปก็กระผมจะได้ขอมติต่อท่านสมาชิก ที่จะให้ปฏิบัติต่อตามข้อ 47 
ว่าจะรับหลักการหรือไม่  ท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุม 
 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

          ครบคะ่ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เมื่อองค์ประชุมครบ กระผมขอมตินะครับ ท่านใดเห็นชอบ 
รับหลักการในวาระที่หน่ึง โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                            เห็นชอบ           8         เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการในวาระที่หน่ึง โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                            ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดงดออกเสียงรับหลักการในวาระที่หน่ึง โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                             งดออกเสียง        1              เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านเลขานุการฯ ทวนมติที่ประชุมอีกครั้งครับ 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          เห็นชอบ 8 เสียง ไมเ่ห็นชอบ ไม่มี ค่ะ และงดออกเสียง 1 
เสียง ค่ะ    
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สรุปมติทีป่ระชุม          เห็นชอบ             8             เสียง 

                      ไม่เห็นชอบ           -              เสียง 
                      งดออกเสียง          1              เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ให้ท่านสมาชิกได้พัก 10 นาที  
 

ที่ประชุม พัก 10 นาท ี
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุม  
 
 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

         ครบค่ะ   

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครบองค์ประชุมนะครับ เมื่อสภารับหลักการในวาระที่หน่ึง
แล้ว  ในขั้นตอนต่อไปจะดําเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น ข้อ 49  
-  ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 
    จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา  
    ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
    โดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลา 
    เสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
 

    ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตาม 
    วรรคหน่ึง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะ 
    แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาํแปรญัตติล่วงหน้าเป็น 
    หนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน 
    คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีทีส่มาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร 
    ญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
    ตามข้อ 38 คือมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 2 ท่าน ตามแบบฟอร์ม 
    ท้ายระเบียบน้ี  

 

ต่อไปให้สมาชิกกําหนดวันรับคําแปรญัตติกบัการกําหนดเวลา 
พิจารณาคําแปรญัตติไว้   ตามระเบียบข้อบังคับที่ 116   และนัดวัน 
การประชุมพิจารณาวาระที่สอง วาระที่สาม ขอเรียนเชิญครับ  

 
 
 

 



 15
นายมณิต  รักษาวงค์ 
รองประธานสภาเทศบาล 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายมณิต  
รักษาวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ครับ ขอเสนอ    

- กําหนดวันรับคําแปรญัตติ  วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 
13.00 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00 น. ครับ 

- กําหนดเวลาพิจารณาฯ ตามระเบียบ ข้อ 116 ต้ังแต่วันที่ 15 
สิงหาคม 2555 เวลา 14.30 น. ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 
เวลา 17.00 น.  

- กําหนดการประชุมวาระสอง วาระสาม ในวันที่ 21 สิงหาคม 
2555 เวลา 10.00 น.  

          ขอบคณุครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ เด๋ียวผมจะขอมตินะครับ ผมจะทวนให้อีกครัง้นะครับ  
- วันรับคําแปรญัตติ  วันที ่14 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. 

ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555  เวลา 15.00 น. ครับ 
- กําหนดเวลาพิจารณาคําแปรญัตติฯ ที่คณะกรรมการแปร 

ญัตติฯ ได้รับไว้ ตามระเบียบข้อ 116 ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 
      2555  เวลา 14.30 น.  ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา  
      17.00 น.   
- วันนัดประชุมวาระสอง วาระสาม ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 

เวลา 10.00 น.  
ผมขอมตินะครับ  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม                          เห็นชอบ            7             เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                          ไม่เห็นชอบ           -              เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม 
 

                         งดออกเสียง          1              เสียง 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านเลขานุการฯ ทวนมติอีกครั้งครับ 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

          เห็นชอบ 7 เสียง ไมเ่ห็นชอบ ไม่มี ค่ะ และงดออกเสียง 1 
เสียง  ค่ะ    
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สรุปมติทีป่ระชุม                เห็นชอบ            7              เสียง 

                         ไม่เห็นชอบ          -              เสียง 
                         งดออกเสียง         1              เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จะได้ดําเนินการตามระเบียบ
นะครับ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ มี 3 ท่าน ดังน้ี  

1. นายสถิตย์  แผเ่ต็ม 
2. นายมณิต  รักษาวงค์ 
3. นายฐิติวัชร์  มะศรี 

 

ทั้ง 3 ท่าน ที่สภาเทศบาลได้แต่งต้ัง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 ในสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 จะได้
ดําเนินการต่อไปนะครับ   ต่อไปวาระที่ 5  

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          มหีรือเปล่าครับ 
 

ที่ประชุม           ไมม่ ี 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
    

          ถ้าไมม่ี ผมขอเลิกการประชุมครับ  

  
 เลิกประชุม เวลา  11.45 น. 
                              
 

                              (ลงนาม)      ไสว  สิทธศักด์ิ            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                            (นายไสว  สทิธิศักด์ิ) 
   (ลงนาม)     สมบูรณ์  ภารา            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                           (นายสมบูรณ์  ภารา) 
   (ลงนาม)     โชคดี  ธรฤทธ์ิ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                           (นายโชคดี  ธรฤทธ์ิ) 
   (ลงนาม)       นวลน้อง  น่ิมเอียด      เลขานุการสภาเทศบาล/ผู้จดบันทึก 
                                          (นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด) 
   (ลงนาม)        ภารดี  อุบล             ผู้พิมพ์ 
                                              (นางภารดี  อุบล) 
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สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมน้ีในการประชุม 
                                     สมัย  สามญั  สมัยที่  3  ครั้งที่  2   ประจําปี  2555  . 

เมื่อวันที่  21  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2555 
 

 
 
 

(ลงนาม)        นิพนธ์  วิเศษศักด์ิ           ประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
               (นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ) 
 
 
(ลงนาม)       นวลน้อง  น่ิมเอียด           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
   (นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 



 19
 
 
 


	รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง
	ผู้มาประชุม
	ผู้เข้าร่วมประชุม


