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(ส าเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 / 2562(ครั้งที่ 3) 
วันพุธที่  29สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น  
ผู้มาประชุม 

1. นายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา  ประธานสภาเทศบาล  
2. นายธนากรลาลุด   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายค ายงค์ประโภชนัง  เลขานุการสภาฯ  
4. นางอุไรวรรณ์  ปาลสาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
5. นายนิคม  มูลตรี   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
6. นางสาวประคอง  พรประสาท  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
7. นายสมพงษ์สีหาบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
8. นายบรรจง    สิทธิสาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
9. นายบุญสอน  เพียแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
10. นายมาลัย  เหล่าเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
11. นายบรรจง    ทองแท่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
12. นายบุญเพ็ง  สีดาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธวัชชัย   พลเสนา           รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน  
     ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  

2. นายรวมพล  เมืองศรี   ผอ.โรงเรียนเทศบาลล าน้ าพอง 
3. นางดวงใจ   ส านึกศักดิ์ศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง  
4. นายทรงศักดิ์  ธุรารัตน์  ผู้อ านวยการกองช่าง  
5. นางนัชชา  เพ็งพักตร์   หัวหน้าส านักปลัด  
6. นางราตรี   โสใหญ่   หน.ฝ่ายปกครอง รก.ผอ.กองการศึกษา 
7. นางดอกไม้  ทองสัน            หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
8. นางสาวอรอาภา  ทองใสย์           นักวิชาการเกษตรฯรก.ผอ.กองส่งเสริมฯ  
9. นายเฉลียว  หาญโย   นิติกรช านาญการ  
10. นางสาวนาตยา  มูลศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการ   
11. นางกรรณิกา  แสนบุตร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
12. นายไวยฤทธิ์  เพ็ชรสูงเนิน  ผช.จนท.ตรวจสอบภายใน  
13. นางสาวคุณิตา วรรณเสน  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
14. นางวิมล  บุตนุ   ผช.จพง.ธุรการ 
15. นางสาววริศรา  แสนพูวา  พนักงานจ้างทั่วไป  
16. นางอรนิภา  บุตนุ   พนักงานจ้างทั่วไป 
17. นางสาวคุณิตา  วรรณเสน  ผู้ช่วยนักวิเคราห์ฯ  
18. นายชัยวิชิต  ไทยวังชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00นาฬิกา 

   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา ประธานสภาเทศบาลต าบล     
   ล าน้ าพอง เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการ 
   ประชุมดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานในที่ประชุม เนื่องจากนายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ติด
   ราชการเดินทางไปราชการ โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นฯ ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 จึงได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย             
   พลเสนา รองปลัดเทศบาล ให้อภิปรายชี้แจงในการประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญ 
   สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ประธานในที่ประชุม ขอเลื่อนรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/256 2ครั้งที่ 
2เมื่อวันที่ 23สิงหาคม  2562ไปรับรองในคราวต่อไป   

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม(-ไม่มี-) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ประธานในที่ประชุม เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของคณะกรรมการแปรญัตติ                  
(พิจารณาในระเบียบวาระท่ี 5.1) 

 

ประธานในที่ประชุม ต่อไปเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ รายงายผล การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563ของคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

นายค ายงค์ ประโภชนัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ประธานคณะกรรมการ กระผมขอรายงานผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แปรญัตติ งบประมาณ พ.ศ. 2563ของเทศบาลต าบลล าน้ าพอง ของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ดังต่อไปนี้ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง ได้ก าหนดระยะเวลาขอเสนอแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติต้ังแต่วนัท่ี 24สิงหาคม  2562เวลา 08.30ถึง
วันที่ 26สิงหาคม2562 เวลา16.30 น.ณเทศบาลต าบลล าน้ าพองและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลล าน้ าพอง  ได้มายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในการ
พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลล าน้ าพอง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว และได้เชิญ
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลล าน้ าพอง  มาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว 
เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2562 ปรากฏว่า  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง  
ได้มายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ รวม  6 ญัตติดังนี้ 
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   1. นายมาลัย  เหล่าเจริญ  เสนอขอแปรญัตติ  จ านวน 4  ญัตติ ดังนี้ 

ญัตติที่ 1  แผนงานสาธารณสุข  หน้า 92 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  
จ านวน  2,400,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบรรทุกขยะแบบอัดท้าย มี
คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป ดังนี้  1. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์  2.  ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 
ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม  3. 
ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร  4. น้ าหนักของรถรวมน้ าหนัก
บรรทุกไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 5. ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก 
สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 6.มีโคม
ไฟสัญญาณวับวาวสีเหลือง 1 ด้วง 
ขอแปรญัตติลดรายจ่ายท่ีขอจ่ายท้ังหมด จ านวน   2,400,000  บาท   
ขอแปรลดทั้งจ านวนคงเหลือ  0  บาท 
มติคณะกรรมการแปรญัตติมีมติไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ และผู้ขอแปรญัตติขอ
สงวนค าแปรญัตติ   

 

  ญัตติที่ 2.  แผนงานคลัง หน้า 71 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 
150,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการเข้า
อบรม  ค่าบริการในการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ 
ขอแปรญัตติลดรายจ่ายท่ีขอจ่ายท้ังหมด จ านวน   150,000   บาท                                         
ขอแปรลด จ านวน 120,000 บาท   คงเหลือ  30,000  บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์และมีมติให้คงร่างเดิม 
จ านวน  150,000  บาท 
ผู้ขอแปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ   

 

  ญัตติที่ 3 แผนงานคลัง หน้า 71 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน จ านวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการจัดท าหรือ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้างตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ขอแปรญัตติลดรายจ่ายท่ีขอจ่ายท้ังหมด จ านวน   200,000   บาท    
ขอแปรลด  จ านวน 100,000 บาท  คงเหลือ  100,000  บาท 

 คณะกรรมการแปรญัตติมีมติไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  และมีมติให้คงร่างเดิม 
จ านวน  200,000 บาท 

   ผู้ขอแปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ   
 ญัตติที่ 4 . แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 73 ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 430,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่
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ป้องกันฯเจ้าหน้าที่ต ารวจ และผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ ในการอ านวยความ
สะดวกและรักษาความปลอดภัยในการท ากิจกรรมต่างๆ 

 ขอแปรญัตติลดรายจ่ายท่ีขอจ่ายท้ังหมด จ านวน   430,000   บาท                                         
ขอแปรลด 250,000 บาท   คงเหลือ  180,000  บาท 
มติคณะกรรมการแปรญัตติมีมติ ไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  และผู้ขอแปรญัตติขอ
สงวนค าแปรญัตติ   

 

   2. นายค ายงค์  ประโภชนัง  เสนอขอแปรญัตติ  จ านวน 1  ญัตติ ดังนี้ 
  ญัตติที่ 1.แผนงานการเกษตร หน้า 112 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้าน

การเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 120,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ขอแปรญัตติลดรายจ่ายท่ีขอจ่ายท้ังหมด จ านวน   120,000  บาท   
 ขอแปรลดทั้งจ านวน คงเหลือ  0  บาท 

คณะกรรมการแปรญัตติไม่เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์  และมีมติให้คงร่างเดิม จ านวน  
120,000 บาท 

   ผู้ขอแปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ   
 

   3. นายธนากร  ลาลุด  เสนอขอแปรญัตติ  จ านวน 1  ญัตติ ดังนี้ 
ญัตติที่ 1  แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา   หน้า 107 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนบ้านด้วง ม.6 จ านวน 200, 000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.รอบบึงปากถุงเทียว โดยมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จ านวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.1-01 (ส าหรับงานผิว
จราจร คสล.)  
ขอแปรญัตติเปลี่ยนแปลงความประสงค์ จากเดิมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนบ้านด้วง ม.6 จ านวน 200,000 บาท  ประสงค์เปลี่ยน
ให้เป็น โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่พัก บ้านด้วง ม.6 สายจาก
หน้าบ้านนางวันดี ประกอบกิจ-หน้าบ้านนางรัศมี สุทธาธิวงษ์ ตรงข้ามบ้านนาย
จ าเนียร สีลม งบประมาณ 200,000 บาท ผู้บริหารท้องถิ่นให้การรับรองแล้วตาม
ระเบียบกระทรวง 

   มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ) ข้อ 60 
 

   มติคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ 
   จ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดมีประเด็นเพิ่มเติมหรือไม่  
 

ที่ประชุม  - ไม่มี-  
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่(เพื่อพิจารณา) 
 5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256 3

วาระท่ี 2  การแปรญัตติ 
 

ประธานในที่ประชุม ต่อไปเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

นายค ายงค์ ประโภชนัง ญัตติที่ 1แผนงานสาธารณสุข  หน้า 92 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
ขยะแบบอัดท้าย  จ านวน  2,400,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย มีคุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป ดังนี้  1. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  2. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อย
กว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 
กิโลกรัม  3. ตัวถงัท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร  4. น้ าหนักของรถ
รวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 5. ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮ
ดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 6.มีโคม
ไฟสัญญาณวับวาวสีเหลือง 1 ด้วง 
ขอแปรญัตติลดรายจ่ายท่ีขอจ่ายท้ังหมด จ านวน   2,400,000  บาท   
ขอแปรลดทั้งจ านวนคงเหลือ  0  บาท 
มติคณะกรรมการแปรญัตติมีมติไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์และผู้ขอแปรญัตติขอ
สงวนค าแปรญัตติ   

 

ประธานในที่ประชุม ต่อไปเชิญผู้เสนอขอแปรญัตติ      

นายมาลัย  เหล่าเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ  ขอเรียนถามว่ามติคณะกรรมการแปรญัตติมีมติไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
   และ มีมติให้คงร่างเดิมหมายความว่าอย่างไร 
 

ประธานในที่ประชุม ต่อไปเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

นายค ายงค์ ประโภชนัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ประธานคณะกรรมการ ในค าถามของผู้ขอแปลฯ เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสามท่านมีมติไม ่
แปรญัตติ เห็นชอบตรงกันเป็นเอกฉันท์เนื่องจากยังไม่มีการพูดคุยกัน ต้องขอมติจากท่ีประชุม

สภาฯต่อไป 
 

ประธานในที่ประชุม เชิญผู้เสนอขอแปรญัตติ  
 

นายมาลัย  เหล่าเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ  ญัตติที่ 1ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จ านวน  
  2,400,000 บาท เนื่องจากเป็นเม็ดเงินที่สูงต้องมีอะไรที่บ่งบอกได้มามีความ  
  จ าเป็นอย่างมาก และอยากให้กองสาธารณสุขประเมินขยะเท่าไหร่ที่ต้องการซื้อรถ  
  ขยะนี้คือเหตุผลที่ผมต้องการที่จะขอแปรญัตติ ครับ 
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
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นางดอกไม้  ทองสัน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
รักษาการ ผอ.กองฯ เนื่องจากรายละเอียดในการจัดซื้อได้แจ้งไปแล้ว และขอเพ่ิมเติมในส่วนของ 
   ข้อมูลการใช้น้ ามัน และค่าก าจัดขยะซ่ึงมีระยะทางที่อยู่ไกลท าให้ค่าใช้จ่ายในการ
   บริหารจัดการขยะ และจากสถิติค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถจ านวน 16 ครั้ง ซึ่งสถิติใน
   การซ่อมก็มาจากเหตุผลความจ าเป็นในวันที่เสนอร่างแล้วคะ 
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ขอเชิญ ท่านบรรจง ทองแท่ง 
 

นายบรรจง ทองแท่ง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล ด้วยเหตุและผลที่คณะกรรมการแปรญัตติได้สอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ และได้  
   ทราบเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาการทิ้งขยะอีกเหตุผลหนึ่งที่อยากให้สมาชิกได้  
   พิจารณาคือเรื่องของรถขยะและได้ดูในภาพรวมก็ถือว่าคุ้มค่าในสิ่งที่เราจะ  
   ด าเนินการขอฝากให้สมาชิกได้รับทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญท่านมาลัย เหล่าเจริญ 
 

นายมาลัย  เหล่าเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ  ตามท่ีได้รับค าชี้แจงจาก ผอ.กองฯ อยากให้ตรวจสอบค่าน้ ามัน ผมเคยได้ยินว่าดึง
   น้ ามันออกจากรถขยะ และให้ดูในเรื่องของบุคลากร และการซ่อมรถ  ผมเห็นว่า
   งบประมาณในการจัดซื้อรถขยะถ้าน าไปใช้ในโครงสร้างพื้นฐานจะดีกว่าหรือไม่  
  ขอฝากท่านประธานสภาด้วยครับ 
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญท่านอุไรวรรณ  ปาลสาร  
 

นางอุไรวรรณ  ปาลสาร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ  อยากจะน าเรียนท่านสมาชิก ตอนนี้เงินสะสมที่เราสะสมไว้ไม่ได้ใช้ ท าไม่ท่านไม่คิด
   ว่าเราจะน าเงินส่วนนี้ออกมาใช้คะ ท่านมาลัย  
 

ประธานในที่ประชุม เชิญท่านมาลัย เหล่าเจริญ 
 

นายมาลัย  เหล่าเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ  การอภิปราย ขออนุญาตท่านอุไรวรรณ  ท่านก าลังพาดพิงผมนะครับ มันไม่เก่ียวกับ
   การที่ผมขอแปรญัตติเงินสะสมก็คือเงินสะสม ท่านเอ่ยชื่อผมครับ มันไม่ถูกต้องครับ  
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี-  
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  12  คน ครบจ านวนองค์ประชุม  
 

ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม ญัตติที่ 1 ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้โปรดยก
มือ  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คงร่างเดิม   จ านวน      1 0     เสียง 
ไม่เห็นชอบ               จ านวน        1      เสียง 
งดออกเสียง              จ านวน        1      เสียง 

 
 

ประธานในที่ประชุม ต่อไปเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  
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นายค ายงค์ ประโภชนัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ประธานคณะกรรมการ ญัตติที่ 2.  แผนงานคลัง หน้า 71 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 
แปรญัตติ 150,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการเข้า
อบรม  ค่าบริการในการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ 
ขอแปรญัตติลดรายจ่ายท่ีขอจ่ายท้ังหมด จ านวน   150,000   บาท                                         
ขอแปรลด จ านวน 120,000 บาท   คงเหลือ  30,000  บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์และมีมติให้คงร่างเดิม 
จ านวน  150,000 บาท 
 

ประธานในที่ประชุม ต่อไปเชิญผู้เสนอขอแปรญัตติ  
 

นายมาลัย  เหล่าเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ  ญัตติที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 150,000บาท ขอทราบ
   เหตุผลความจ าเป็น ครับ    

ประธานในที่ประชุม ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
 

นางดวงใจ ส านึกศักดิ์ศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ผอ.กองคลัง  เหตุผลความจ าเป็นที่ตั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จากเดิม 120,000
   บาท เพิ่มเป็นจ านวน 150,000 บาทเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการจัดท างบประมาณที่ 
  เกิดข้ึนจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีข้าราชต้องเข้ารับการฝึกอบรม และเป็นการ 
  ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความรู้และประสบการท างาน 
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี-  
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  12  คน ครบจ านวนองค์ประชุม  
 

ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม ญัตติที่ 2 ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้โปรดยก
มือ  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คงร่างเดิม   จ านวน      1 0     เสียง 
ไม่เห็นชอบ               จ านวน        1      เสียง 
งดออกเสียง              จ านวน        1      เสียง  
 

ประธานในที่ประชุม ต่อไปเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

นายค ายงค์ ประโภชนัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ประธานคณะกรรมการฯ ญัตติที่ 3แผนงานคลัง หน้า 71 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

จ านวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการจัดท าหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อ
รองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้างตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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ขอแปรญัตติลดรายจ่ายท่ีขอจ่ายท้ังหมด จ านวน   200,000   บาท    
ขอแปรลด  จ านวน 100,000 บาท  คงเหลือ  100,000  บาท 

 คณะกรรมการแปรญัตติมีมติไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  และมีมติให้คงร่างเดิม 
จ านวน  200,000 บาท 

 

ประธานในที่ประชุม ต่อไปเชิญผู้เสนอขอแปรญัตติ  
 

นายมาลัย  เหล่าเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ  ญัตติที่ 3แผนงานคลัง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 
   200,000 บาท เหตุผลเนื่องจากเม็ดเงินปีที่แล้ว 30,000 บาท ปีนี้ 100, 000 
   บาท ท่านก็น่าจะท าได้ ครับ 
 

ประธานในที่ประชุม ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
 

นางดวงใจ ส านึกศักดิ์ศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ผอ.กองคลัง  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนารายได้ซึ่งเป็น 
   ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ปีที่แล้วตั้งไว้ 30,000 บาท ปรับปรุงไม่พอจึงต้องขอ
   โอนเพิ่มอยู่ที่ 150,000 บาท ในปีงบประมาณ 2563 กฎหมายระเบียบได้ยกเลิก
   ภาษีบ ารุงท้องที่ กับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะเปลี่ยนแปลงเป็นภาษีท่ีดินและสิ่ง
   ปลูกสร้างทางกองคลังจึงขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 200,000 บาท 
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี-  
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  12  คน ครบจ านวนองค์ประชุม  
 

ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม ญัตติที่ 3 ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้โปรดยก
มือ  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คงร่างเดิม   จ านวน      1 0     เสียง 
ไม่เห็นชอบ               จ านวน        1      เสียง 
งดออกเสียง              จ านวน        1      เสียง  
 

ประธานในที่ประชุม ต่อไปเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

นายค ายงค์ ประโภชนัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ประธานคณะกรรมการฯ ญัตติที่ 4แผนงาน รักษาความสงบภายใน หน้า 73 ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ
   อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 430,000 บาท เพื่อจ่าย
   เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่
   ป้องกันฯเจ้าหน้าที่ต ารวจ และผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ ในการอ านวย 
   ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการท ากิจกรรมต่างๆ  
 ขอแปรญัตติลดรายจ่ายท่ีขอจ่ายท้ังหมด จ านวน   430,000   บาท                                         

ขอแปรลด 250,000 บาท   คงเหลือ  180,000  บาท 
มติคณะกรรมการแปรญัตติมีมติ ไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  และผู้ขอแปรญัตติขอ
สงวนค าแปรญัตติ   

 

ประธานในที่ประชุม ต่อไปเชิญผู้เสนอขอแปรญัตติ  
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นายมาลัย  เหล่าเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ  ญัตติที่ 4แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ  
  อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 430,000 บาท เหตุผลที่ 
  ขอแปรถามว่าเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานใครบ้างถึงได้ตั้งไว้ 430,000 บาท   
  ปีงบประมาณ 2562 ตั้งไว้ 220,000 บาท  ไม่มีรายละเอียดจึงขอแปรลดครับ  
 

ประธานในที่ประชุม ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
 

นางนัชชา  เพ็งพักตร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
หัวหน้าส านักปลัด ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนของเจ้าหน้าที่ อปพร.ทั้งต าบล และเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าเวร
   ซึ่งรอรับเหตุด่วนและรอรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ที่งานป้องกันฯ คะ   

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญท่านบรรจง  ทองแท่ง 
 

นายบรรจง  ทองแท่ง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะของคณะกรรมการแปรญัตติ เรื่องของการอยู่เวรของทางเจ้าหน้าที่เทศบาล
   เทศบาลถ้าลดงบประมาณลงอาจจะไม่เพียงพอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการฝึกอบรม 
   อปพร. ในปีต่อไปอยากให้มีการฝึกอบรม และใช้งบประมาณที่ให้ไว้ให้เกิดประโยชน์ 
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี-  
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  1 1  คนเกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบจ านวนองค์ประชุม 
   (นายมาลัย เหล่าเจริญ ไม่อยู่ในห้องประชุม) 
 

ประธานในที่ประชุม เนื่องจากผู้เสนอขอแปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมถือว่าเป็นการถอนญัตติในญัตติที่มี
การเสนอ ให้คงร่างเดิม 

 

ประธานในที่ประชุม เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

นายค ายงค์ ประโภชนัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ประธานคณะกรรมการฯผมในฐานะผู้ขอแปรญัตติญัตติที่ 5 แผนงานการเกษตร หน้า 112 โครงการส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 120,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯค่าจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ขอแปรลดทั้งจ านวนคงเหลือ  0  บาท 

  

ประธานในที่ประชุม ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
 

นางสาวอรอาภา ทองใส เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
รักษาการ ผอ.กองฯ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   จ านวน 120,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
   โครงการฯค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและวัสดุ
   อุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตาม
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะการจัดฝึกอบรมภาคปฎิบัติไปด าเนินการทั้ง 



10 
 
   13 ชุมชนของเทศบาลต าบลล าน้ าพอง โดยแผนงานชุมชนแต่ละชุมชนสมัครเข้า
   ร่วมโครงการภายใต้งบประมาณ 120,000  บาท  
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญท่านบรรจง  ทองแท่ง 
 

นายบรรจง  ทองแท่ง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสริมอธิบายเพิ่มเติมโครงการที่กองส่งเสริมการเกษตรเน้นลงชุมชน เฉลี่ยแล้ว
   ชุมชนละ 9,000 บาท โดยจัดให้ชุมชนเน้นในการปฎิบัติตามแผนที่เกี่ยวกับ 
   การเกษตร  
 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี-  
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  1 1  คน เกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบจ านวนองค์ประชุม 
   (นายมาลัย เหล่าเจริญ ไม่อยู่ในห้องประชุม) 
 

ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม ญัตติที่ 5  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้โปรด
ยกมือ  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คงร่างเดิม   จ านวน      9     เสียง 
ไม่เห็นชอบ               จ านวน        1      เสียง 
งดออกเสียง              จ านวน        1      เสียง  

 

ประธานในที่ประชุม ต่อไปเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

นายค ายงค์ ประโภชนัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ประธานคณะกรรมการฯ ญัตติที่ 6แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา  หน้า 107 โครงการปรับปรุง 
   ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนบ้านด้วง ม.6 จ านวน 200, 000 บาท เพื่อ
   จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.รอบบึงปากถุงเทียว โดยมีพ้ืนที่ 
   คสล.ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
   จ านวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.1-01 (ส าหรับงานผิว 
   จราจร คสล.)  

ขอแปรญัตติเปลี่ยนแปลงความประสงค์ จากเดิมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนบ้านด้วง ม.6 จ านวน 200,000 บาท  ประสงค์เปลี่ยน
ให้เป็น โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่พัก บ้านด้วง ม.6 สายจาก
หน้าบ้านนางวันดี ประกอบกิจ-หน้าบ้านนางรัศมี สุทธาธิวงษ์ ตรงข้ามบ้านนาย
จ าเนียร สีลม งบประมาณ 200,000 บาท ผู้บริหารท้องถิ่นให้การรับรองแล้วตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ) ข้อ 60 

 

   มติคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ 
   จ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  
 

ประธานในที่ประชุม ต่อไปเชิญผู้เสนอขอแปรญัตติ  
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นายธนากร   ลาลุด เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ  ญัตติที่ 6แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา  หน้า 107 โครงการปรับปรุง 
   ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนบ้านด้วง ม.6 จ านวน 200, 000 บาท เพื่อ
   จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.รอบบึงปากถุงเทียว โดยมีพ้ืนที่ 
   คสล.ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
   จ านวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.1-01 (ส าหรับงานผิว 
   จราจร คสล.)  

ขอแปรญัตติเปลี่ยนแปลงความประสงค์ จากเดิมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนบ้านด้วง ม.6 จ านวน 200,000 บาท  ประสงค์เปลี่ยน
ให้เป็น โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่พัก บ้านด้วง ม.6 สายจาก
หน้าบ้านนางวันดี ประกอบกิจ-หน้าบ้านนางรัศมี สุทธาธิวงษ์ ตรงข้ามบ้านนาย
จ าเนียร สีลม งบประมาณ 200,000 บาท ผู้บริหารท้องถิ่นให้การรับรองแล้วตาม
ระเบียบกระทรวง 

   มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ) ข้อ 60 
 

   มติคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ 
   จ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  
   

ประธานในที่ประชุม ฝ่ายใครมีประเด็นอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  
 

ที่ประชุม  - ไม่มี-  
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  1 1  คน เกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบจ านวนองค์ประชุม 
   (นายมาลัย เหล่าเจริญ ไม่อยู่ในห้องประชุม) 
 

 

ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม ญัตติที่ 6แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายตามที่ผู้บริหาร
   ท้องถิ่นให้การรับรองแล้ว 
 

เวลา 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา 13.00 น.  เริ่มประชุม วาระท่ี 3 การลงมติ  
 

ประธานในที่ประชุม การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2563ของเทศบาลต าบลล าน้ าพอง วาระท่ี 3 การลงมติ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563ใครมีประเด็นใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 

ที่ประชุม  - ไม่มี -  
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  1 1  คน เกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบจ านวนองค์ประชุม 
   (นายมาลัย เหล่าเจริญ ไม่อยู่ในห้องประชุม) 
 

ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ตราเป็นเทศ
   บัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 256 3ของเทศบาลต าบล
   ล าน้ าพอง โปรดยกมือ  
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มติที่ประชุม เห็นชอบ           จ านวน          10          เสียง  
   ไมเ่ห็นชอบ         จ านวน            - เสียง 
                               งดออกเสยีง                      จ านวน 1เสียง  
 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานในที่ประชุม มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องใด อีกหรือไม่  เชิญท่านบรรจง  สิทธิสาร 
 

นายบรรจง  สิทธิสาร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ อยากสอบถามเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ได้มีหนังสือแจ้งเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการซ่อม 
 

ประธานในที่ประชุม ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการอุดหนุนไฟฟ้าให้แจ้งรายละเอียดด้วยครับ เชิญผู้อ านวยการ
กองช่าง 

 

นายทรงศักดิ์  ธุรารัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ผู้อ านวยการกองช่าง เกี่ยวกับการซ่อมไฟฟ้าทางกองช่างจะเร่งด าเนินการให้โดยด่วน ครับ ในส่วนของเงิน

อุดหนุนการไฟฟ้า หนังสือแจ้งยืนยันราคาเดิมจากไฟฟ้ามาแล้วครับ ทางกองช่างก็ได้
ด าเนินการบันทึกข้อตกลงเหลือท่านนายกลงนาม ขอบคุณครับ 

 

ประธานในที่ประชุม มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องใด อีกหรือไม่  เชิญท่านสมพงษ์  สีหาบุตร 
 

นายสมพงษ์  สีหาบุตร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ ขอความอนุเคราะห์เรื่องฝาร่องระบายน้ า ขอเพ่ิมเติมอีก 3 ฝา เนื่องจากหาย ครับ 
 

ประธานในที่ประชุม มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องใด อีกหรือไม่  เชิญท่านบรรจง ทองแท่ง 
 

นายบรรจง ทองแท่ง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ เนื่องจากมีการลักเล็กขโมยน้อย ฝากสมาชิกดูแลด้วยครับ 
 

ประธานในที่ประชุม ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง 
 

นายทรงศักดิ์  ธุรารัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนของฝาตะแกรงก็พอดีได้งบจากทางสภาฯ กองช่างจะด าเนินการให้เสร็จ

ภายในสิ้นปีงบประมาณ ออกแบบเป็นคอนกรีต ครับ 
 

ประธานในที่ประชุม มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องใด อีกหรือไม่  เชิญท่านธวัชชัย  พลเสนา รองปลัดเทศบาล 
 

นายธวัชชัย  พลเสนา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองปลัดเทศบาลฯ ถึงแม้จะไม่มีผู้บริหารในส่วนที่เป็นนายกแต่ก็มีท่านสมาชิกฝ่ายการเมืองที่ดูแล

ใกล้ชิดกับประชาชน ทางกระผมเองและเจ้าหน้าที่ยินดีจะรับฟังปัญหาจากท่านและ
จะน ามาแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ครับ 

 

ประธานในที่ประชุม มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องใด อีกหรือไม่  เชิญท่านค ายงค์  ประโภชนัง 
 

นายค ายงค์ ประโภชนัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
เลขานุการสภาฯ ในการประชุมแต่ละครั้งผมอยากให้มีการพูดคุยกันก่อนเนื่องการสมาชิกไม่เข้าใจเลย

ต้องมีการประชุมกันหลายครั้ง เนื่องจากไม่เข้าใจกัน ในอนาคตต่อไปก่อนที่จะท า
ร่างฯขอให้พูดคุยก่อนในทุกๆกองงาน ครับ 
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ประธานในที่ประชุม ผมขอสอบถามเรื่องเงินอุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค ว่าเราจะสามารถด าเนินการได้

ในช่วงไหนครับเชิญผู้อ านวยการกองคลัง 
 

นางดวงใจ ส านึกศักดิ์ศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ผู้อ านวยการกองคลัง เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประปาส่วนภูมิภาคเราจะสามารถด าเนินการได้คือ

ต้องรอให้เทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2563 ประกาศใช้และผ่านผู้ว่าอนุมัติก่อน 
น่าจะอยู่ที่ประมาณไตรมาศท่ี 2 ถึงไตรมาศท่ี 3 ของปีงบประมาณ 

 

ประธานในที่ประชุม มีท่านใดที่จะเสนออย่างอ่ืนอีกหรือไม ่
 

ที่ประชุม - ไม่มี- 
 

ประธานในที่ประชุม วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ส าหรับวันนี้ผม ขอปิดการ
ประชุมขอขอบคุณครับ 

 

ปิดการประชุม  เวลา   15.30นาฬิกา 

  (ลงชื่อ)  

(นายค ายงค์  ประโภชนัง) 
เลขานุการสภาฯ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่า
การจดบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561  ครั้ง  2 ในวันที่  29 สิงหาคม  25 มีมติเห็น
ว่าการบันทึกรายงานการประชุมที่เลขานุการสภาฯ ได้บันทึกไว้ มีเนื้อหาถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ 

(นายธนากร  ลาลุด) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 

 
   (ลงชื่อ) กรรมการ 

(นายค ายงค์  ประโภชนัง) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 

 
 (ลงชื่อ)กรรมการ 

(นายสมพงษ์  สีหาบุตร) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 
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มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง ได้รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งนี้แล้ว เมื่อการประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2561 

 

 

     (นายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา)      
 ประธานสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 

 
    

 

 

   

 


