รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
สมัยสามัญที่ 1 /2557
วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหนองขนาน
ผูมาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ - สกุล
ผศ.สุวิทย เปยผอง
นายสุรินทร ธีรจามรนันท
นายยุทธ แสงรุงเรือง
นายชวนากร เอี่ยมสอาด
นายสมนึก อินทรเผือก
นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
นายธีระ สัญญขันธ
นายบุญลาภ ทิพยจันทร
นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
นายอุเทน สภากร
นายพัฒนพงศ ฤทธิรงค
นายธนรัตน เศวตสุวรรณ

ผูลาประชุม

ไมมี

ผูขาดประชุม

ไมมี

ผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นายเพทาย จินดาไทย
2
3
4
5

นายสนัด สงาแกว
นายอนุพันธุ อักโขพันธุ
นายสมศักดิ์ ชะอุมฤทธิ์
นายอภิวัฒน ออนนุม

ตําแหนง

ลายมือชื่อ
ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
สุวิทย เปยผอง
รองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สุรินทร ธีรจามรนันท
สมาชิกสภาเทศบาล
ยุทธ แสงรุงเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล
ชวนากร เอี่ยมสอาด
สมาชิกสภาเทศบาล
สมนึก อินทรเผือก
สมาชิกสภาเทศบาล
เจริญ เลี่ยมสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
ธีระ สัญญขันธ
สมาชิกสภาเทศบาล
บุญลาภ ทิพยจันทร
สมาชิกสภาเทศบาล
ทวีศักดิ์ วัดอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล
อุเทน สภากร
สมาชิกสภาเทศบาล
พัฒนพงศ ฤทธิรงค
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
ธนรัตน เศวตสุวรรณ

ตําแหนง
ปลัดเทศบาลปฏิบัตหิ นาที่นายกเทศมนตรี
ตําบลหนองขนาน
ผูใหญบาน หมู 8
ผูใหญบาน หมู 2
ผูใหญบาน หมู 5
ตัวแทนชุมชน หมู 5

ลายมือชื่อ
เพทาย จินดาไทย
สนัด สงาแกว
อนุพันธุ อักโขพันธุ
สมศักดิ์ ชะอุมฤทธิ์
อภิวัฒน ออนนุม

หมายเหตุ

หมายเหตุ

-2กอนเขาระเบียบวาระ
เมื่อที่ประชุมครบองคประชุม
นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
เลขานุการสภา

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 1
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

ที่ประชุมสภา
นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เลขานุการสภาไดกลาวเชิญประธานสภา
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หนองขนานทีเ่ คารพทุกทานครับ วันนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบล
หนองขนาน สมัยสามัญที่ 1/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557
เรียนเชิญทานประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปดการประชุม
สภาและดําเนินการประชุมตอไป
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ คารพทุกทาน วันนี้มีสมาชิกสภา
เทศบาลมาครบองคประชุม และขอตอนรับผูแทนชุมชนทุกทานที่ไดใหความ
สนใจและเขารวมฟงการประชุมในวันนี้ ผมขอเปดการประชุม ณ บัดนี้
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การตั้งตัวแทนสมาชิกสภาเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ
เชิญเลขานุการสภาเทศบาลแจงรายละเอียดใหทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 7 องคกรจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ฯลฯ และในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5
กันยายน 2557 ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตามขอ 8 (3) จํานวน
3 คน เพื่อทําหนาที่ในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คือ
1. นายยุทธ แสงรุงเรือง
2. นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
3. นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
ในวั น ที่ 11 กั น ยายน 2557 เทศบาลตํ า บลหนองขนาน ได มี คํ า สั่ ง ที่
231/2557 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรับการคัดเลือกจากสภาเทศบาล
ใหทําหนาที่เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองขนาน
จึงเรียนใหที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนานทราบ
รับทราบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. 2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 105 ภายใตขอบังคับ
ขอ 103 และขอ 104 สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิก สภาทองถิ่นหรือ
บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตาง ๆ
ตามความจําเปนแกกจิ การในหนาที่ของสภาทองถิ่น
ไดแก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และ คณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติ
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5
กันยายน 2557 มีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนานเปน
/คณะกรรมการ...
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ที่ประชุมสภา
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุมสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล
ดังนี้
1) นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
เปนประธานกรรมการ
2) นายสมนึก อินทรเผือก
เปนกรรมการ
3) นายธีระ สัญญขันธ
เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2558 จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
1) นายพัฒนพงศ ฤทธิรงค
เปนประธานกรรมการ
2) นายบุญลาภ ทิพยจันทร เปนกรรมการ
3) นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
เปนกรรมการ
4) นายอุเทน สภากร
เปนกรรมการ
5) นายชวนากร เอี่ยมสอาด เปนกรรมการและเลขานุการ
จึงเรียนใหที่ประชุมรับทราบ
รับทราบ
1.2 การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นที่มาจากการคัดเลือกตาม
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 85
ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือ ที่ มท 0804.3/ว2849 ลง
วันที่ 16 กันยายน 2557 เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น
ที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 85/2557
ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
ไดกําหนดให ผูวาราชการจังหวัด แนะนําใหสมาชิกสภาทองถิ่ นที่ได รับ การ
คัดเลือกตามประกาศ คสช. ออกไปตรวจสอบ เยี่ยมเยียน และรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ สภาพปญ หาของทองถิ่นความคิดเห็นและ
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ อยางสม่ําเสมอ อยางนอยเดือน
ละ 2 ครั้ง เพี่อ ที่จ ะได รับ ทราบขอ เท็ จ จริง ดัง กลา ว และนํ ามาใชใ นการ
ดําเนินการในกิจการของสภาทองถิ่นไดอยางมีป ระสิทธิภาพตอไป และให
รายงานผลการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวตามแบบรายงานการตรวจสอบ
การเยี่ยมเยียนและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยสมาชิกสภา
ทองถิ่นที่มาจากการคัดเลือกใหกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 25 ของทุก
เดือน ซึ่ง ในเดือนกันยายน นี้ กระผมไดแจง นัดประชุม สภากาแฟไวแลว
กําหนดประชุมในวันที่ 23 กันยายน 2557 พรอมทั้งไดเชิญกํานัน
ผูใหญบาน ผูอํานวยการโรงเรียน,ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล,ตัวแทนผูสมัคร,ตัวแทนชุมชนในแตละหมูบาน ใหมารวมเสนอปญหาที่
ตองดําเนินการแกไขพรอมทั้งหาแนวทางแกไขใหเปนในทิศทางเดียวกัน
ไมทราบวาทุกทานมีความเห็นวาอยางไรครับ
รับทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ
/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

ที่ประชุมสภา

-4เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
-ไมมีกระทูถาม
-ไมมีเรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ
ขอใหทานเลขานุการสภาไดชี้แจงครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ. 2548 ข อ 28 (1) ให ผูบ ริห ารทองถิ่ นแตง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประกอบดวย (1)
สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน คณะกรรมการสภา
ทองถิ่นที่ จัดตั้ง ขึ้นประกอบดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติง บประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2558 ซึ่งตอไปก็จะเปนการตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เรื่อง ที่เสนอใหม
5.1 พิจารณาการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
จํานวน 3 คน เพื่อทําหนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นตามขอ 28 (1) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
เรื่องการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อทําหนาที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลชี้แจงระเบียบขอกฎหมายและขอเชิญทุกทานเสนอชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลที่เห็นสมควรทําหนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 3 ทาน พรอมผูรับรอง จํานวน 2 ทาน
กราบเรียนเชิญครับ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกทานครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขอ 28 ใหผบู ริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นทีส่ ภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานทีเ่ กี่ยวของที่ผบู ริการทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิทผี่ ูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่ คนทําหนาที่ประธานคณะ
กรรมการ และกรรมการอีกหนึง่ คนทําหนาทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการ
รับทราบ
/นายบุญลาภ...

-5นายบุญลาภ ทิพยจันทร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายชวนากร เอี่ยมสอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญลาภ ทิพยจันทร
สมาชิกสภาเทศบาล

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุมสภา

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผม ขอเสนอ ท า นชวนากร เอี่ ยมสอาด สมาชิก สภาเทศบาล เป น
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คนที่ 1 ขอผูรับรองดวย
ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 6 รายประกอบดวย
1. นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
2. นายสมนึก อินทรเผือก
3. นายพัฒนพงศ ฤทธิรงค
4. นายอุเทน สภากร
5. นายธีระ สัญญขันธ
6. นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผม ขอเสนอ ทานธีระ สัญญขันธ สมาชิกสภาเทศบาล เปนกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่น คนที่ 2 ขอผูรับ รองดวยครับ
มีสมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 6 รายประกอบดวย
1. นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
2. นายสมนึก อินทรเผือก
3. นายพัฒนพงศ ฤทธิรงค
4. นายอุเทน สภากร
5. นายยุทธ แสงรุงเรือง
6. นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
กระผมขอเสนอ ทานอุเ ทน สภากร สมาชิก สภาเทศบาล เปนกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คนที่ 3 ขอผูรับรองดวยครับ
สมาชิกสภาเทศบาลผูรับรองจํานวน 6 รายประกอบดวย
1. นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
2. นายสมนึก อินทรเผือก
3. นายพัฒนพงศ ฤทธิรงค
4. นายธีระ สัญญขันธ
5. นายยุทธ แสงรุงเรือง
6. นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอื่น
เพื่อทําหนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่น อีก
หรือไม ถาไมมีกระผมขอใหที่ประชุมไดพิจารณาตอไป
ไดพิจารณาและมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 3 ราย ทําหนาที่ใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
1. นายชวนากร เอี่ยมสอาด
2. นายธีระ สัญญขันธ
3. นายอุเทน สภากร
กระผมจะไดแจงผลการคัดเลือกสมาชิกสภาจํานวน 3 คน เพื่อทํา
หน า ที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ให
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนานทราบตอไป
5.2 พิจารณาการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
จํานวน2คน เพื่อทําหนาที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
หนองขนานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.2557
/กระผมมีความ...
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-

กระผมมีความสนใจมากขอใหทานปลัดโปรดชี้แจงรายละเอียดและเลขานุการ
สภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของดวยครับ
การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
สวนหนึ่งทางทองถิ่นตั้งงบสมทบถาเปนองคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวา
30 % ของเงินจัดสรรคารายหัวของประชากร แตองคการบริหารสวนตําบลได
ยกฐานะเปนเทศบาลเงินสมทบจะปรับเปนไมนอยกวา 50% ซึ่งขณะนี้ไดมี
ประกาศฉบับที่ 3 แตเ นื่องจากในประกาศฉบับดังกลาวประกาศ ณ เดือน
กุม ภาพันธ 2557 แตใหมีผ ลยอนหลังไปเดือนตุลาคม 2556 ซึ่ง ขณะนี้ อยู
ระหว า งการซั ก ซ อ มในเรื่ อ ง การเบิ ก จ า ยงบประมาณว า จะเป น ใน
ลักษณะใด
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
2557 ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแตละทองถิ่น
หรือพื้นที่ประกอบดวย
(1) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนประธานกรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จํานวน 2 คน
เปนรองประธานกรรมการ
(3) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนกรรมการ
ที่สภามอบหมายจํานวน 2 คน
(4) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่
เปนกรรมการ
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพื้นที่
เปนกรรมการ
ที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน
(6) ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เปนกรรมการ
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไมเกิน 5 คน
(7) ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เปนกรรมการ
หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนอิสระในพื้นที่
จํานวน 1 คน (ถามี)
(8) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนกรรมการและเลขานุการ
หรือเจาหนาที่อื่นที่ผูบริหารสูงสุดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย
(9) ผูอํานวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุข
เปนกรรมการและ
และสิง่ แวดลอมหรือสวนสาธารณสุข
ผูชวยเลขานุการ
หรือที่เรียกชื่ออื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือเจาหนาที่อื่นที่ผบู ริหาร
สูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย
ใหสาธารณสุขอําเภอ และผูอํานวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ เปนที่
ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
/การคัดเลือก...
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ที่ประชุมสภา
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายอุเทน สภากร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายชวนากร เอี่ยมสอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

ที่ประชุมสภา
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

การคัดเลือกกรรมการตาม (5) และ (6) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัด
ประชุมเพื่อใหบุคคลในแตละกลุมไดคัดเลือกกันเองอยางเปดเผยและมีสวน
รว มของประชาชนที่ เ กี่ ย วข องในพื้ นที่ ตามหลั ก เกณฑ ที่ค ณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด
กรณีในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีหนวยบริการปฐม
ภูมิมากกวา 2 แหง ใหนําหลักเกณฑที่กําหนดตามวรรคสองมาบังคับใชเพื่อ
คัดเลือกหัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
ใหกรรมการตาม(1) และ(3)-(9) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม(2)
จํานวน 2 คน จากผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ โดยใหคนหนึ่งเปนรองประธาน
กรรมการคนที่หนึง่ และอีกคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปน
กรรมการพรอมบันทึกรายงานการประชุมคัดเลือก ใหสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ หรือสํานักงานเขตออกคําสั่งแตงตัง้ เปนคณะกรรมการ
กองทุนตอไป
รับทราบ
เชิญทานสมาชิกสภาเสนอชื่อครับ พรอมผูรับรองไมนอยกวา 2 ทาน
เสนอ นายทวีศักดิ์ วัดอุดม สมาชิกสภาเทศบาล ขอผูรบั รองดวยครับ
สมาชิกสภาเทศบาลผูร ับรองจํานวน 5 รายประกอบดวย
1. นายชวนากร เอี่ยมสะอาด
2. นายธีระ สัญญขันธ
3. นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
4. นายธนรัตน เศวตสุวร รณ
5. นายสมนึก อินทรเผือก
เสนอ นายบุญลาภ ทิพยจันทร สมาชิกสภาเทศบาล ขอผูรับรองดวยครับ
สมาชิกสภาเทศบาลผูร ับรองจํานวน 5 รายประกอบดวย
1. นายธีระ สัญญขันธ
2. นายอุเทน สภากร
3. นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
4. นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
5. นายสมนึก อินทรเผือก
เห็นชอบใหนายทวีศักดิ์ วัดอุดม และนายบุญลาภ ทิพยจันทร สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลหนองขนาน เขารวมทําหนาที่ในคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลหนองขนาน
กระผมจะไดแจงผลการคัดเลือกสมาชิกสภาจํานวน 2 คน เพื่อทําหนาที่
คณะกรรมการกองทุ นหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ตํ า บลหนองขนานใ ห
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนานทราบตอไป
5.3 พิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษี
ที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ...........
เชิญทานปลัดเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลการเสนอรางเทศบัญญัติ เรือ่ ง
กํา หนดหลัก เกณฑ ก ารลดหย อนภาษี ที่ ดิ นที่ ไ ม ต อ งเสี ย ภาษี บํา รุ ง ท อ งที่
พ.ศ. .......... ใหที่ประชุมทราบ
/นายเพทาย...
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ที่ประชุมสภา
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรินทร ธีรจามรนันท
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน
ทุกทาน ตามที่ฝายผูบ ริหารไดมีการเสนอญัตติเรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ........... ต อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
สภาเทศบาลตําบลหนองขนาน เพื่อพิจ ารณา เนื่องจากกอนยกฐานะเปน
เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองขนาน ไดประกาศใชขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบล เรื่อง กําหนดเกณฑการลดหยอนที่ดินที่ไมตองเสีย
ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหประชาชนที่มีที่อยูอาศัยในเขต
ตําบล ไดรับการลดหยอนภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 5 ไร ตอมาเมื่อไดรับการ
ยกฐานะเปนเทศบาลตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
เปนเทศบาลตําบลหนองขนาน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2555
เปนตนมา
ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี บํ า รุ ง ท อ งที่ พ.ศ.2508 และ
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508
พ.ศ. 2524 หมวดที่ 3 การลดหยอนและการยกเวนภาษีบํารุงทองที่มาตรา
22 (2) กําหนดวา ถาเปนที่ดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุขาภิบาล ให
ลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไร แตจะนอยกวาสองรอยตารางวาไมได ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในเทศบัญญัติหรือขอบังคับแลวแตกรณี และพระราชกําหนด แกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 พ.ศ. 2524 เพื่อใหการ
ลดหยอนและการยกเวนภาษีบํารุง ทองที่ของเทศบาลตําบลหนองขนาน
เปนไปดวยความถูกตอง ฝายบริหารจึงไดเสนอรางเทศบัญญัติ ฉบับดังกลาว
เสนอตอสภาเพื่อพิจารณาตามเอกสารปรากฏทายราง
รับทราบ
กระผมขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนานทุกทานพิจารณารางเทศ
บัญญัติดังกลาว และขอเชิญทานรองประธานสภาทําหนาที่ประธานสภาแทน
กระผมดวยครับ
กราบเรียนทานประธานสภาทานสมาชิกสภาเทศบาลและทาน
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนานเสนอรางเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตอ งเสียภาษีบํารุงทองที่
พ.ศ. ........ นั้น
กระผมเห็นวาตามขอ 45 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554 กําหนดวา ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปน
สามวาระ แต ที่ ป ระชุ ม สภาท อ งถิ่ น จะอนุ มั ติ ใ ห พิ จ ารณาสามวาระ
รวดเดียวก็ไดในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิก
สภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะ
เปนผูเ สนอก็ได เมื่อที่ป ระชุม สภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด
เดียวแลว
/การพิจารณา...
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นายสุรินทร ธีรจามรนันท
รองประธานสภาเทศบาล
ทําหนาทีป่ ระธานการประชุม
ที่ประชุมสภา
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุมสภา
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล

การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได
และในการพิจารณาวาระที่สองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม
นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณนั้น
กระผมเห็ น ว า ร า งเทศบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว ไม ใ ช ร า งข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณที่จะพิจารณาเปนสามวาระ กระผมจึงขอใหทานประธานไดเสนอ
ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติรางสามวาระรวดเดียวตามขอ 45 วรรคแรก
กระผมขอใหที่ประชุมพิจารณาในประเด็นดังกลาวตอไป
ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหพจิ ารณาสามวาระรวดเดียวได
การพิจารณาในวาระที่ 1 นั้น เปนการพิจารณาในหลักการของราง
เทศบัญญัติดังกลาว ซึ่งนายกเทศมนตรี ไดชี้แจงไปแลวนั้น มีสมาชิกสภา
เทศบาลทานใดจะซักถาม หรือไม ถาไมมีกระผมขอมติที่ประชุม
ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบรับหลักการแหง รางเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตอ งเสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. .........
ในวาระที่ 1
เมื่อทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตอ งเสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. .........
ในวาระที่ 1 แลว การพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ตามขอ 45 วรรค 2
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 กําหนดใหทปี่ ระชุมสภาเปน
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยใหประธานทีป่ ระชุมเปนประธานกรรมการ
แปรญัตติกระผมซึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการฯ จึงใหสมาชิกสภาเทศบาล ที่
เปนคณะกรรมการแปรญัตติทุกทานไดพจิ ารณาการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ดังกลาว
รางเทศบัญญัติเรื่อง กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไม
ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ............. ฉบับนี้เปนการคัดลอกจากกฎหมาย
3 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่
พ.ศ. 2508 พ.ศ.2524 และพระราชบัญ ญัติภาษีบํารุง ทองที่ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 จึงตองยึดสาระสําคัญในกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ใน
หมวด 3 การลดหย อ นและการยกเวน หรื อลดภาษี บํ า รุง ท อ งที่
มาตรา 22 (2) ถาเปนที่ดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุ ขาภิบ าล ให
ลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไร แตจะนอยกวาสองรอยตารางวาไมได ทั้งนี้
/ตามที่กําหนด...
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ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่กําหนดในเทศบัญญัติหรือขอบังคับพิจารณาจากรางเทศบัญญัติตําบล
หนองขนาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษี
บํารุงทองที่ พ.ศ. ...................
- ยอหนาแรกบรรทัดที่ 1 ขอพิจารณาจากรางเทศบัญญัติตําบลหนองขนาน
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่
พ.ศ. ................... แกไขจากมาตรา 22 (1) เปนมาตรา 22 (2)
บรรทัดที่ 4 แกไขจากฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 เปนฉบับที่ 13 พ.ศ.2552และ
แกไขชื่อเรื่องรางเทศบัญ ญัติ จากชื่อ กําหนดการลดหยอนภาษีบํารุงทองที่
พ.ศ. ............ เปนชื่อเรื่อง กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตอง
เสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ................
- ขอ 1 แกไขชื่อเรื่องเปน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่
ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ...............
- ขอ 3 บรรทัดที่ 2 หลังคําวาของตนใหเติมคําวา เปนที่เ ลี้ยงสัตวของตน
หรือประกอบกสิกรรมของตน
- ขอ 3 บรรทัดที่ 3 ใหตัดคําวา ทั้งนี้ตองไมนอยกวาสองรอยตารางวาออก
- ขอ 3 วรรคสอง แกไขคําวาการปลูกสรางและใชที่เปนคําวาสิ่งปลูกสราง
และใชสิ่งปลูกสรางนั้นเปนสถานการคาหรือใหเชาและไมไดรับการลดหยอน
เปน ใหไดรับ การลดหยอนสําหรับสวนที่ดินที่มีสิ่ง ปลูก สรางที่ใชเ ปนสถาน
การคาหรือใหเชานั้น
- ขอ 3 วรรคสาม ปรับปรุงคําวาใหไดรับการลดหยอนตามเปนคําวา
“ใหไดรับการลดหยอนรวมกันตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง”
- ข อ 3 วรรคสี่ บรรทั ด ที่ ส องแก ไ ขคํ า ว า เพี ย งแห ง เดี ย วเท า นั้ น เป น
“แตแหงเดียวเทานั้น”
สรุปวา มีรายละเอียดของรางเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตอ งเสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ............ ดังนี้
อาศัยอํานาจตามมาตรา 22 (2) แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่
พ.ศ. 2508 ประกอบกับมาตรา 6 แหงพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 พ.ศ.2524 และมาตรา 60 แหง
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงตราเทศบัญญัติตําบลหนองขนาน เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตอ งเสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ............
ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหนองขนานและโดยการอนุมัติ
ของผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติตําบลหนองขนาน เรือ่ ง
กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบาํ รุงทองที่
พ.ศ. .............
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบงั คับในเขตเทศบาลตําบลหนองขนานเมื่อ
ไดประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขนานแลวเจ็ดวัน
/ขอ 3 บุคคลธรรมดา...
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ที่ประชุมสภา
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุมสภา
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 6
นายยุทธ แสงรุงเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเพทาย จินดาไทย
ปลัดเทศบาล
นายอุเทน สภากร
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอ 3 บุคคลธรรมดาซึง่ เปนเจาของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยูใน
เขตเทศบาลตําบลหนองขนานและใชที่ดินนั้นเปนทีอ่ ยูอาศัยของตน เปนที่
เลี้ยงสัตวของตนหรือประกอบกสิกรรมของตนใหลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตอง
เสียภาษีบํารุงทองทีจ่ ํานวนไมเกินหนึ่งไร
ที่ดินที่มสี ิ่งปลูกสรางและใชสิ่งปลูกสรางนั้นเปนสถานการคาหรือให
เชาใหไดรับการลดหยอนสําหรับสวนที่ดินทีม่ ีสงิ่ ปลูกสรางที่ใชเปนสถาน
การคาหรือใหเชานั้น
ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกันใหไดรับ
การลดหยอนรวมกันตามเกณฑทกี่ ําหนดไวในวรรคหนึง่
การลดหยอนตามเกณฑในขอนี้ ใหไดรบั การลดหยอนสําหรับที่ดินที่
อยูในเขตเทศบาลตําบลหนองขนานแตแหงเดียวเทานั้น
ขอ 4 ใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองขนานมีหนาทีร่ ักษาการให
เปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ทานใดมีขอเสนอประกอบการพิจารณาอีกหรือไม ถาไมมีกระผมขอมติ
ที่ประชุม
ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติตามที่ นายทวีศักดิ์
วัดอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ
เมื่อทีป่ ระชุมไดพิจารณาเห็นชอบ รางเทศบัญญัติ เรือ่ ง กําหนดหลักเกณฑ
การลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ......... ในวาระที่ 2
ขั้นแปรญัตติ แลวกระผมขอใหทปี่ ระชุม ไดดําเนินการพิจารณารางในวาระที่
3 ขั้นลงมติ ตอไปโดยไมมีการอภิปราย ตามขอ 52 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 กําหนดวา การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่
สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการ
อภิปราย ถามีเหตุอันสมควร
ไดพจิ ารณาแลวมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติได
เมื่อทีป่ ระชุมไดพิจารณาเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
การลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. .........
ทั้งสามวาระแลว กระผมจะไดแจงมติที่ประชุมใหนายกเทศมนตรีหนองขนาน
ทราบและดําเนินการตอไป
เรื่องอื่นๆ
สอบถามถึงเรื่องการจัดตั้งงบประมาณวามีงบประมาณรองรับหรือไม
ขอใหทานปลัดเทศบาลชี้แจง
ขณะนี้ยังไมไดจัดตั้งงบประมาณ ตองบรรจุไวในแผนสามปกอน
ตามหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยแจงถึงนโยบายของ คสช. ซึ่งเปน
คําสั่งที่ใหสมาชิกสภาเทศบาลดําเนินการเราตองดูวาทางกระทรวงจะใหใช
/งบประมาณ...
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นายธีระ สัญญขันธ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยุทธ แสงรุงเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ประชุมสภา
นายบุญลาภ ทิพยจันทร
สมาชิกสภาเทศบาล

ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเพทาย จินดาไทย
ปลัดเทศบาล
นายอุเทน สภากร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรินทร ธีรจามรนันท
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอุเทน สภากร
สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ประชุมสภา
ผศ.สุวิทย เปยผอง
ประธานสภาเทศบาล

งบประมาณจากหมวดอะไรในกรณี เ หตุก ารณที่ยั ง ไมไ ดเ กิด ขึ้น เป นเพีย ง
นโยบายที่มีคําสั่ง ใหดําเนินการซึ่ ง การตั้ง งบประมาณจะตองมีห ลัก เกณฑ
กําหนดจึงสามารถตั้งและเบิกจายงบประมาณเพื่อการนั้นได
งบประมาณสามารถตั้งไดในลักษณะการประชาคม คือตองบรรจุไว
ในแผนสามปเบื้องตนเราชวยกันไปกอนได พอตอไปใหทานปลัดเทศบาลกัน
เงินไวไดในฐานะที่ ทานเปนเจาหนาที่งบประมาณ
กระผมมีแนวคิดวาเราควรจะดูตัวอยางของทานผูวาราชจังหวัด
ที่ทานออกพบปะประชาชนรับทราบถึงปญหาของประชาชนในทองถิ่นเกือบ
ครบทุกพื้นที่แลว
รับทราบ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
กระผมขอเสนอความคิดเห็นวาสมควรแบงพื้นที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
หัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลหนองขนาน 2 หมูบาน
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน 3 หมูบาน
สมาชิกสภาเทศบาลทานละ 1 หมูบาน
ประธานสภาเทศบาล 2 หมูบาน
กระผมขอฝากปลัดเทศบาลมอบหัวหนาสวน 2 หมูบาน
รับทราบ
กระผมเห็นดวยกับความคิดดังกลาว แตเกรงวาจะแยงงบประมาณกัน
ตามปกติตองใชงบประมาณทีม่ ีอยูกอ น กระผมขอเสนอเสริมวาที่ให
ไปประจําหมูบานรวมรับฟงและชวยแกปญหาความตองการใหชาวบานนั้น
ขอใหชาวบานเสนอมาและใหตกลงกันเอง เราอยาไปชี้นํา
เรารับทราบปญหารับขอมูลมาได แตอยาเพิ่งรับปากใหบอกวาตองนํามาเขา
ที่ประชุมสภาเทศบาลใหพจิ ารณากอนดีกวา ตองรับฟงมาแตอยาเพิ่งรับรอง
เราจะตองแกไขปญหาจากที่จําเปนกอนเรียงลําดับความเดือดรอน
รับทราบและถือปฏิบัติ
ไมทราบวาทานใดมีขออภิปรายอีกหรือไม ถาไมมี กระผมขอขอบคุณ
ทุกทานเปนอยางดี ที่ไดเสียสละเวลามาเขารวมประชุมในวันนี้ กระผมขอปด
ประชุม

/เลิกประชุม...

-13เลิกประชุมเวลา 12.00น.
(ลงชื่อ)

ธนรัตน เศวตสุวรรณ
(นายธนรัตน เศวตสุวรรณ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สุวิทย เปยผอง
(ผศ.สุวิทย เปยผอง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน

หมายเหตุ สภาเทศบาลตําบลหนองขนาน มีมติรบั รองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภา
สมัยสามัญที่...3.../..2557....ครัง้ ที่....1...เมื่อวันที่...25...เดือน..พฤศจิกายน...พ.ศ..2557....

