รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2554
วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น.
ณ. ห้องประชุมเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายธวัช
จินชัย
นายณรงค์
วรรณชาติ
นายตื่ม
กุมภาว์
นายวุฒิ
นนท์ภักดี

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล
นายสมศักดิ์ ศรีกุศล
นายสุริยันต์
หิรัญเขว้า
นางเพ็ญศรี
เลิศเกษมสุขสกุล
นายประกอบ ปราบคะเชนทร์
นายสมสันต์
มีสิทธิ์
นายธมากร ลีภ้ ัยดี
นายมุด
ชัยศร
นายรติภู
ลีภ้ ัยดี
นายจักริน
วีระปิต
นายกองเหรียญ กุมภาว์
นายบุญเกิด
ป้องขันธ์
นายทรงวุฒิ
บุญมาธรรม
นายอภิชาติ
บุโฮม

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นางจิรภา
เลิศเกษมสุขสกุล
นางพยุงจิตร บุญโนนแต้
นายสันกฤต ทรัพย์ประดิษฐ
นางสุพิศ
แสนลือชา
นายวิชาญ แสนลือชา
นายเสรี
บุญมา
นายพัฒนา น้อยวิเศษ

ผู้มาประชุม
ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้มาประชุม
ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ
หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้ากองช่าง
หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม
หัวหน้ากองการศึกษาฯ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นิตกิ ร 5

ลายมือชื่อ
ธวัช
จินชัย
ณรงค์
วรรณชาติ
ตื่ม
กุมภาว์
วุฒิ
นนท์ภักดี
ลายมือชื่อ
สมศักดิ์
ศรีกุศล
สุริยันต์
หิรัญเขว้า
เพ็ญศรี เลิศเกษมสุขสกุล
ประกอบ ปราบคะเชนทร์
ไม่มา
ธมากร
ลีภ้ ัยดี
ไม่มา
รติภู
ลีภ้ ัยดี
ไม่มา
กองเหรียญ กุมภาว์
ลา
ไม่มา
อภิชาติ
บุโฮม
ลายมือชื่อ
จิรภา
เลิศเกษมสุขสกุล
พยุงจิตร บุญโนนแต้
สันกฤต ทรัยพย์ประดิษฐ
สุพิศ
แสนลือชา
วิชาญ แสนลือชา
เสรี
บุญมา
พัฒนา น้อยวิเศษ

-2เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่อได้เวลาประชุม ปลัดเทศบาลตาบลบ้านเขว้า ในฐานะเลขานุ การสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบ
รายชื่อผูเ้ ข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม
- ปลัดเทศบาล เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน
- ประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2554 และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
ประธาน
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3
ญัตติพจิ ารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2555 วาระที่ 2
และวาระที่ 3
ประธาน ตามที่สภาได้มมี ติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2554 ในวาระที่หนึ่ง และมีมติสง่ ร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติ ไปดาเนินการแปรญัตติ นั้น บัดนี้ ได้รับรายงานการแปรญัตติจาก
คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ขอเชิญท่านธมากร ลีภ้ ัยดี เลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติ ได้แถลงรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อที่ประชุม
นายธมากร
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ และผูบ้ ริหารทุกท่าน รายงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติรา่ ง ข้อบัญญัติตามที่ ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
และส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติ พิจารณาแปร
ญัตติ โดยกาหนดให้แล้วเสร็จและส่งให้ ประธานภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 เพื่อ
นาเสนอสภาเพื่อพิจารณา ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 นั้น
คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2555 ประกอบด้วย
1 นายประกอบ ปราบคะเชนทร์
ประธานกรรมการ
2 นางเพ็ญศรี
เลิศเกษมสุขสกุล
กรรมการ
3 นายธมากร ลีภ้ ัยดี
กรรมการ/เลขานุการ
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติ ได้ดาเนินประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว
ผลปรากฏว่า
ข้อ 1 ชื่อร่างเทศบัญญัติ
ไม่มกี ารแก้ไขและไม่มกี ารสงวนความเห็น หรือ
สงวนคาแปรญัตติ
/....ข้อ 2 การบังคับ
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ข้อ 2 การบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ไม่มีการแก้ไขและไม่
มีการสงวนความเห็น หรือสงวนคาแปรญัตติ
ข้อ 3
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2555 ตั้งจ่ายจานวน
50,592,572 บาทไม่มกี ารแก้ไขและไม่มกี ารสงวนความเห็น หรือสงวนคาแปรญัตติ
ข้อ 4
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แต่ละรายการ ของสานัก ปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านเขว้า ขอแปรญัตติ และคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์
แก้ไข ทั้งนีไ้ ม่มกี ารสงวนความเห็น หรือสงวนคาแปรญัตติ ดังนี้
หมวดค่าใช้สอย
ร่างเดิม
- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,510,000 บาท
แยกเป็น
15. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน ตั้งไว้ 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรให้ความรู้ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูง าน และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
แปรญัตติปรับลดเป็น
- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,460,000 บาท แยก
เป็น
15. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน ตั้งไว้ 330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรให้ความรู้ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่
นที่
จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แต่ละรายการ ของกองคลัง ไม่มกี ารแก้ไขและไม่มี
การสงวนความเห็น หรือสงวนคาแปรญัตติ
- งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แต่ละรายการ ของกองช่าง นายเทศมนตรีตาบล
บ้านเขว้า ขอแปรญัตติเพิ่มเติมโครงการ และคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มเติม
ทั้งนีไ้ ม่มกี ารสงวนความเห็น หรือสงวนคาแปรญัตติ ดังนี้
/....หมวดค่าที่ดนิ
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หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ประเภทโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระหลวง 1 ฝัง่ ทิศ
ใต้ (สายหาญจิต - ถนนบูรพาชัย) ตั้งไว้ 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระหลวง 1ฝัง่ ทิศใต้
(สายหาญจิต-ถนนบูรพาชัย) โดยก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30
เมตรX0.30 เมตร ฝั่งทิศใต้ ยาวไม่น้อยกว่า 273 เมตร พร้อมรื้อถอนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 25.50 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบาบัดน้าเสีย)
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แต่ละรายการ ของกองสาธารณ สุขและสิ่งแวดล้อม
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านเขว้า ขอแปรญัตติ และคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไข
ทั้งนีไ้ ม่มกี ารสงวนความเห็น หรือสงวนคาแปรญัตติ ดังนี้
ร่างเดิม
- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้
1,420,000
บาท
แยกเป็น
9. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จาเป็น ในการอบรม อสม.ในเขตเทศบาล ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
แปรญัตติปรับลดเป็น
- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,270,000 บาท แยก
เป็น
9. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
ตั้งไว้ 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จาเป็นในการอบรม อสม .ในเขตเทศบาล ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ ผูเ้ กี่ยวข้อง เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
/....-งบประมาณ
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ประธาน -

งบประมาณรายจ่ายทั่ วไป แต่ละรายการ ของ กองการศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม นายกเทศมนตรีตาบลบ้านเขว้า ขอแปรญัตติ และคณะกรรมการมีมติเป็นเอก
ฉันท์แก้ไข ทั้งนีไ้ ม่มกี ารสงวนความเห็น หรือสงวนคาแปรญัตติ ดังนี้
- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 3,150,000 บาท
8. โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อาเภอบ้านเขว้า
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อาเภอ
บ้านเขว้า เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาร้านจาหน่ายผ้าไหม ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง
ค่ามหรสพ ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ค่าจ้างเหมาเต้นท์
ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้เข้าร่วมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)
แปรญัตติปรับลดเป็น
- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 2,650,000
บาท
8. โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อาเภอบ้านเขว้า
ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อาเภอ
บ้านเขว้า เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาร้านจาหน่ายผ้าไหม ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง
ค่ามหรสพ ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ค่าจ้างเหมาเต้นท์
ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้เข้าร่วมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)
- งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แต่ละรายการ ของกองสวัสดิการสังคม ไม่มกี าร
แก้ไขและไม่มกี ารสงวนความเห็น หรือสงวนคาแปรญัตติ
ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2555 ที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติมมาพร้อมกับรายงานนี้ แล้ว นายประกอบ ปราบคะเชนทร์
ประธาน
กรรมการแปรญัตติ
ตามที่เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอ รายงานของคณะกรรมการแปร
ญัตติแล้ว กาหนดให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับ
ข้อเฉพาะที่มกี ารแก้ไขหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมจะได้
ลงมติเป็นอย่างอื่น มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ …….ถ้าไม่มีผมจะข อมติที่
ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านเขว้าว่า ท่านใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้
เสนอคาแปรญัตติ ขอให้ยกมือขึน้ ....เห็นชอบ 6 เสียง ท่านใดไม่เห็นชอบ......ไม่มี
/.....ที่ประชุม
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ที่ประชุม
ประธาน

- ได้มมี ติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอคาแปรญัตติ
- ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2555
ในวาระที่สาม ซึ่งตาม ข้อ 52 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 กาหนดให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มี
การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมส ภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มกี ารอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ผมจะขอมติต่อที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมา ณรายจ่าย
ประจาปี 2555 ขอให้ยกมือขึน้ ......มีผู้ยกมือเห็นชอบ 6 เสียง มีผู้ใดไม่เห็นชอบ
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2555 …….ไม่มี
ที่ประชุม
- ที่ประชุม ได้มมี ติเห็นชอบให้รา่ งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2555 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2555 ซึ่งผมจะได้
ดาเนินการส่ง เทศบัญญัติ ดังกล่าว ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติพจิ ารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2554
ประธาน
- ญัตติรา่ งเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านเขว้า เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.
2554 เชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายกฯ
- เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ เนื่องด้วยจังหวัดชัยภูมิ มี
หนังสือที่ ชย 0017.1/3497 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 แจ้งให้เทศบาลดาเนินการ
ออกเทศบัญญัติตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. 2528 ดังนัน้ เทศบาลตาบลบ้านเขว้าจึ งได้จัดทาร่างเทศบัญญัติ เรื่องสุสาน
และฌาปนสถาน พ .ศ. 2554 เสนอต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านเขว้าโดยมีหลักการ
และเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ลักษณะสถานที่ตั้ง การดาเนินงาน ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานส าธารณะ หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสถานที่ตั้ง
วิธีการดาเนินงาน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาตจัดตั้งและ
ใบอนุญาตเป็นผูด้ าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนตามที่ กาหนดไว้ในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและ ฌาปนสถาน
พ.ศ.2528 ซึ่งบัญญัติให้เทศบาลมีอานาจออกเทศบัญญัติเพื่อกาหนด

/....รายละเอียด
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ประธาน

ที่ประชุม ประธาน -

ที่ประชุม ประธาน -

ที่ประชุม -

ประธาน -

รายละเอียดการดาเนินงานที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
สุสานและฌาปนสถาน พ .ศ.2528 จึงเสนอร่างเทศ บัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปน
สถาน พ.ศ. 2554 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป
- มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมีขอ้ สงสัยอะไรบ้างครับ
... ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ที่ประชุมสภาแห่งนี้วา่ จะรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติตาบลบ้านเขว้า เรื่อง สุ สานและฌาปน
สถาน พ.ศ. 2554 ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบที่จะรับหลักการร่างเทศบั ญญัติตาบล
บ้าน
เขว้า เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ .ศ. 2554 ที่นายกเทศมนต รีเสนอมาขอให้ยกมือขึน้ .....
เห็นชอบ 6 เสียง มีท่านใดไม่เห็นชอบที่จะรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติตาบลบ้านเข ว้า เรื่อง
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2554.....ไม่เห็นชอบ..ไม่มี
มีมติรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติตาบลบ้านเขว้า เรื่อง การ
สุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. 2554 เห็นชอบจานวน 6 เสียง ไม่เห็นชอบจานวน 0 เสียง
ครับต่อไปประธานจะสอบถา มท่านสมาชิกว่าจะ พิจารณาสามวาระรวดเดียว เลยหรือไม่
ผมจะให้ สมาชิกทั้งหมด ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ โดยจะถามท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอให้
มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว เลยหรือไม่ ขอให้ยกมือขึน้ ครับ 6 เสียง สมาชิก ที่อ ยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอ ให้มกี ารพิจารณาสามวาระรวดเดียว เลย โดยผมจะขอมติที่ประชุมสภา
แห่งนี้วา่ จะให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียว เลยหรือไม่ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ พิจารณา
สามวาระรวดเดียว เลย ขอให้ยกมือขึน้ ครับ 6 เสียง ท่านใดไม่เห็นควรให้ พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวเลย...... ไม่มี
มีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวเลย จานวน 6 เสียง ไม่เห็นชอบ...ไม่มี
ตามที่สภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติตาบลบ้านเขว้า เรื่อง การลดหย่อน
ภาษีบารุงท้องที่ พ .ศ. 2554 ต่อไปจะเป็นวาระที่ สอง โดยที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ผูแ้ ปรญัตติ
อาจเสนอคาแปรญัตติดว้ ยวาจาได้
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคาแปรญัตติหรือไม่ ..ถ้าไม่มี
จะเป็นวาระที่สามคือการลงมติ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ ร่างเทศบัญญัติตาบลบ้านเขว้า
เรื่อง สุสานแ ละฌาปนสถาน พ .ศ. 2554 ตราเป็นเทศบัญญัติ ตาบลบ้านเขว้า เรื่อง สุสาน
และฌาปนสถาน พ .ศ. 2554 ขอให้ยกมือขึน้ 6 เสียง ท่านใดไม่เห็นควรให้ ตราเป็นเทศ
บัญญัติตาบลบ้านเขว้า เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2554 ...ไม่มี
มีมติเห็นชอบให้ ร่างเทศบัญญั ติตาบลบ้านเขว้า เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ .ศ. 2554
ตราเป็นเทศบัญญัติ ตาบลบ้านเขว้า เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ .ศ. 2554 จานวน 6 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
ซึ่งผมจะส่ง เทศบัญญัติตาบลบ้านเขว้า เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ .ศ. 2554 ให้ผู้วา่
ราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
/....ระเบียบวาระที่
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ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติอื่นๆ
ประธาน
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีขอ้ อภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มี ....ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหาร
และสมาชิกทุกท่านอีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ หมดระเบียบวาระการประชุมผมก็ ขอปิดการ
ประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ) อภิชาติ บุโฮม เลขานุการสภา
(นายอภิชาติ บุโฮม)
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
(ลงชื่อ) พัฒนา น้อยวิเศษ ผู้จด/บันทึกการประชุม
(นายพัฒนา น้อยวิเศษ)
นิติกร 5
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
บ้านเขว้า สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ประกอบ
ปราบคะเชนทร์ ประธานกรรมการ
(นายประกอบ
ปราบคะเชนทร์)
(ลงชื่อ)
รติภู
ลี้ภัยดี
กรรมการ
(นายรติภู
ลี้ภัยดี)
(ลงชื่อ)
กองเหรียญ กุมภาว์ กรรมการ
(นายกองเหรียญ กุมภาว์)

