
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 3/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 26 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. นายสุรินทร์ สามร้อยงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
11. นายสิฐฒิโชค ขุนสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
12. นายธานัท จิโรชรภัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวทีวี โชคกุญชร 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. นายกิตติรักษ์ อยู่บุญมี ผู้อ านวยการกองคลัง 

 7. นางนุสรา   ค าดี ผู้อ านวยการกองช่าง  
8. นางธนันพัชร์   เลิศประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9. น.ส.ศิรินกุล บุญมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

10. น.ส.ชลากร อภิญญาณัฐกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11. น.ส.โชติกา สว่างเมฆ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อครบ 
แล้วให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม และเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและเรียน
เชิญท่านประธานสภาเทศบาล ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ -สวัสดีครับท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วกระผมขอเปิดการประชุม และด าเนินการ

ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาเทศบาลฯ คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้แล้วว่าจะแก้ไขข้อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม่ 
ขอเชิญครับ 

 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติที่ประชุมนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลหนองลาน สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้ งที่  2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่         
13 สิงหาคม 2564 โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม   -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยกมือรับรอง จ านวน 10 เสียง 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 (การแปรญัตติและเห็นชอบ) 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ขอเชิญปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (วาระที่ 1) ไปแล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และสภาเทศบาลได้มี
มติเห็นชอบรับหลักการในวาระ 1 แล้วนั้น 

เพ่ือให้การเสนอร่างเทศบัญญัติเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 วาระที่ 2 เสนอขอแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขอเห็นความชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภา
เทศบาล  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ต่อไปเป็นวาระแปรญัตติ ขอเชิญคุณประสาน อุปวรรณะ ประธาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
นายประสาน อุปวรรณะ - ตามท่ีข้าพเจ้าฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 
ประธานกรรมการฯ 14 สิงหาคม 2564  และก าหนดให้ผู้ที่จะแปรญัตติเสนอขอแปรญัตติได้      

3 วัน คือวันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 โดยขอเสนอญัตติต่อ ประธานสภา
เทศบาล ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ยื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่อย่างใด 

 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ - เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติในวาระที่ 2 จึงไม่ต้องพิจารณาครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 
 

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระท่ี 3 เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม  
ประธานสภาเทศบาลฯ และตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ขอมติที่ประชุมครับ 
 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระท่ี 3 อนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว เทศบาลจะได้เสนอขออนุมัติ

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก 

นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ความเห็นชอบ  
นายกเทศมนตรีฯ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้  

โดยคณะผู้บริหารจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส เน้นหลักการ         
มีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบได้ต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ ์ - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องอ่ืนๆ เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลอีก 
ประธานสภาเทศบาลฯ กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้มา

ร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอปิดการ
ประชุม ขอขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุมเวลา 10.42 น. 

 

/ลงชื่อ... 
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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) 
 


