
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2/2564 
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
……………………….…………. 

ผู้มาประชุม 
1. นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
2. นายประสาน อุปวรรณะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
3. นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน เลขานุการสภาเทศบาลฯ  
4. นายบัวลอย ศิลาจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เขต 1 
5. นายอนุชา นิลวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
6. นายจรัญ ภูมมาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
7. นายณรงค์ รักศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
8. นายกิตติภูมิ สว่างเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
9. นายบรรจง ดาปาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 

10. น.ส.ทว ี โชคกุญชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
11. นายสุรินทร์ สามร้อยงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
12. นายธานัท จิโรชรภัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสิฐฒิโชค ขุนสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิวัฒน ์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
2. นายนราธิป สุภาราญ รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
3. น.ส.ปิยวรรณ เหล่าทรัพย์เจริญ รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
4. นายสมศักดิ์ คงทน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
5. นายอัครชัย จิระกร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
6. นางนุสรา ดีค า ผู้อ านวยการกองช่าง 

 7. นางธนันพัชร์   เลิศประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
8. น.ส.ทัศนีย์ ถิ่นวัฒนากูล นักวิชาการคลังช านาญการ 
9. น.ส.ศิรินกุล บุญมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

10. นายธีรสัณห์ จตุรพรเพิ่ม นายช่างโยธาช านาญงาน 
11. น.ส.ชลากร อภิญญาณัฐกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
12. น.ส.โชติกา สว่างเมฆ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

    
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา     10.00 น. 

    นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน  ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน  เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลหนองลาน  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อครบแล้วให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม 
และเริ่มการประชุม 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -สวัสดีครับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน ทุกท่าน 
ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุม  และด าเนินการ

ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี 
     
 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน สมัยสามัญ  

สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
        

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าบลหนองลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 

สิงหาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้แล้ว ว่าจะแก้ไข
ข้อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 
ที่ประชุม -ไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน     

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 
โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยกมือรับรอง  จ านวน 10 เสียง 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การเสนอร่างเทศบัญญัติต าบลหนองลาน เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ ์ -ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลหนองลาน เรื่องงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

ต าบลหนองลาน ครับ  
 
นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน  

ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองลาน มีความจ าเป็นต้องเสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่
1 ขั้นรับหลักการ) เพ่ือให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติหรือไม่ เพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆ ได้มีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส าหรับใช้
เป็นหลักในการจ่ายเงินของเทศบาล  ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 3 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณ       
ในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น            
ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว       
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม จึงน าเรียนเสนอต่อสภาเทศบาลฯ     
เ พ่ือโปรดพิจารณารับหลักการร่ า ง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย              
รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญนายศักด์ิชัย  ภักดีฉนวน ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน ในฐานะ 
ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญครับ     
 
 

/นายศักดิ์ชัย... 



-4- 
 

นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่าน ส าหรับร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565  เทศบาลต าบลหนองลานได้ป ระมาณการร ายรั บ ไว้ ทั้ ง สิ้ น 
35,000,000 บาท ส่วนประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท 
โดยแยกเป็น 

 1.งบบุคลากร   14,647,000  บาท 
 2.งบด าเนินงาน     7,199,500  บาท 
 3.งบลงทุน              1,155,300  บาท 
 4.งบเงินอุดหนุน   2,530,400  บาท 
 6.งบกลาง             9,467,800  บาท 
 ส่วนรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น ได้แจกให้ทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว       
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ร่วมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครับ 

 
ที่ประชุม -ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลหนองลาน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นอีก ผมขอมติว่าจะรับหลักการแห่ง 
ประธานสภาฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(วาระที่ 1) หรือไม่ หากท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
 
ที่ประชุม   -เห็นชอบ 10 เสียง 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -เมื่อที่ประชุมรับหลักการแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ 
ประธานสภาฯ การแปรญัตติ วาระที่ 2 การอนุมัติร่างเทศบัญญัติฯ และวาระที่ 3 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ 
/นายศักดิ์ชัย... 
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นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 3 ข้อ 45 วรรคสาม “ก าหนดว่า ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา 
วาระที่ 2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ และข้อ 49 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาเทศบาลท้องถิ่น ส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไข
เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ และจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ในการนี้  จึงขอให้ประธานสภาเทศบาลฯ ได้ ด า เนินการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกินกว่า 7 คน    
โดยให้มีผู้รับรองจ านวน 2 คน ครับ 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกฯ ที่เห็นสมควรเป็น 
ประธานสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายอนุชา  นิลวงษ ์ -กระผมนายอนุชา  นิลวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอนายประสาน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 อุปวรรณะ สมาชิกสภาเทศบาลบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 
นายณรงค์  รักศรี -กระผมนายณรงค์  รักศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 

/นายธานัท... 
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นายธานัท  จิโรชรภัส -กระผมนายธานัท  จิโรชรภัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

 
นายธานัท  จิโรชรภัส -กระผมนายธานัท  จิโรชรภัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนายสุรินทร์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 สามร้อยงาม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
  
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 
นายจรัญ  ภูมมาลา -กระผมนายจรัญ  ภูมมาลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
นายบรรจง  ดาปาน -กระผมนายบรรจง  ดาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
นายณรงค์  รักศรี -กระผมนายณรงค์  รักศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอนายทวี   
สมาชิกสภาฯ เขต 1 โชคกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
  
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ ์ -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 
นายบัวลอย  ศิลาจันทร์ -กระผมบัวลอย  ศิลาจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
นายกิตติภูมิ  สว่างเมฆ -กระผมนายกิตติภูมิ  สว่างเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีสมาชิกท่านใด ประสงค์ท่ีจะเสนอสมาชิกท่านใดอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ที่ประชุม -ไม่มี 
 

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอีก ผมขอสรุปการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ร่างเทศบัญญัติ ดังนี้ 
 1.นายประสาน  อุปวรรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 2.นายสุรินทร์  สามร้อยงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 3.นางสาวทวี  โชคกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

 -เมื่อสภาเทศบาลฯ มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว ดังนั้นกระผมขอให้ที่
ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดระยะเวลาแปรญัตติกี่วัน 

 
นายอนุชา  นิลวงษ ์ -กระผมขอเสนอให้แปรญัตติ 3 วัน คือ วันที่ 17-19 สิงหาคม 2564     
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เวลา 08.30-16.30 น. และให้ที่ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัตงิบประมาณ 
 รายจ่ าย ในวาระที่  2 และวาระที่  3 ในวันที่  26 สิงหาคม 2564           

เวลา 10.00 น. 
  
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ขอแปรญัตติให้ท าเป็นหนังสือแล้วยื่นต่อ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-
16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เพ่ือให้คณะกรรมการ 
พิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนการประชุม วาระที่ 2 และวาระที่  3 ในวัน ที่       
26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

 
ที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 
ที่ประชุม -ไม่มี 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -กระผม  ขอนัดการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่

26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล  
หนองลาน  แห่งนี้ 

/ระเบียบวาะ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  การก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม และการ
ปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ส าหรับการก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม และการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลหนองลาน นั้น ขอเชิญนายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน 

ปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 
 

นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุ ก ท่ า น  ต า ม ห นั ง สื อ ที่ ว่ า ก า ร อ า เ ภ อ ท่ า ม ะก า  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ก จ

0023.10/4547 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 แจ้งว่าคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้มีหนังสือถึง
กระทรวงมหาดไทย เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสงเสริมให้ประชาชน
มีส านึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีความตื่นตัวในการรักชาติ
บ้านเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในส่วนที่
เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม พันธกิจที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และชุมชน ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 14 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 อ าเภอท่ามะกาจึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทุกแห่ง 
ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการ  
มีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา ไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

/2.ด าเนินการ... 
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 2.ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 117 วรรคสี่ โดยให้สภาท้องถิ่น ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการ
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น รวมทั้ง
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก าหนดการ
ประชุมสภาท้องถิ่น และผลการด าเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 
ตามวิธีการที่เห็นสมควรด้วย 
 

นายอนนัต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ส าหรับการก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม และการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลหนองลาน นั้น งานกิจการสภาได้แจกร่าง

ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
เทศบาลต าบลหนองลาน ไปให้ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว  ทุกท่านเห็นชอบกับ
ระเบียบตัวนี้หรือไม่  หรือต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 
ที่ประชุม -เห็นชอบกับร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ

ปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
  
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ ์ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
 
ที่ประชุม -ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -เมือ่ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องอ่ืนๆ เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลอีก 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     

ที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอปิด
การประชุม ขอบคุณครับ  

 
 
 
 

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 
ลงชื่อ   ศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน  ผู้จดบันทึกการประชุม 
          (นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  
 
 
  ลงชื่อ  อนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์) 
                                                      ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่ามีข้อความถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
         ลงชื่อ     จรัญ  ภูมมาลา ประธานกรรมการ 
    (นายจรัญ  ภูมมาลา) 
 
 
  ลงชื่อ   สุรินทร์  สามร้อยงาม กรรมการ 
          (นายสุรินทร์  สามร้อยงาม) 
 
 
  ลงชื่อ     บรรจง  ดาปาน กรรมการ 
             (นายบรรจง  ดาปาน) 


