
 

-ส าเนา- 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562 

ในวันอังคารที่  20  สิงหาคม  2562  เวลา 10.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

 
…………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 

1. นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนนองลาน 
2. นายอุกฤษณ์  ผิวงาม   รองประธานสภาเทศบาลต าบลนนองลาน   
3. นางธนันพัชร์   เลิศประเสริฐ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนนองลาน 
4. นายมานพ  สว่างเมฆ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนนองลาน  เขต 1 
5. นายดีเนก  สว่างเมฆ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนนองลาน  เขต 1 
6. นายอนุชา  นิลวงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนนองลาน  เขต 1 
7. นายประเสริฐ  แทนนาค  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนนองลาน  เขต 1 
8. นายสุรินทร ์  สามร้อยงาม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนนองลาน  เขต 2 
9. นายบรรจง  ดาปาน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนนองลาน  เขต 2 
10. นายสวัสดิ ์  ค าดี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนนองลาน  เขต 2 
11. นายสมศักดิ์  คงทน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนนองลาน  เขต 2 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์  นายกเทศมนตรีต าบลนนองลาน 
2.. นายเนียม  อรชร   รองนายกเทศมนตรีต าบลนนองลาน 
3. นายสมศักดิ์             น้ าเพ็ชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 
4. นายกิตติรักษ์  อยู่บุญมี   ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. น.ส.วรัญญา  ชลวาร ี   นักวิเคราะน์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นายธีรสัณน ์  จตุพรเพ่ิม  นายช่างโยธาช านาญงาน 
7. น.ส.ชลากร  อภิญญาณัฐกุล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8. น.ส.นลิน ี  อัจจิมาจิตร์  ผู้ช่วยนักวิเคราะน์นโยบายและแผน 
9. น.ส.โชติกา  สว่างเมฆ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
ผู้ลาประชุม 
1. นายนราธิป  สุภาราญ  รองนายกเทศมนตรีต าบลนนองลาน  
2. นางสาวปิยวรรณ เนล่าทรัพย์เจริญ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนนองลาน 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อครบ 
แล้วใน้สัญญาณเรียกเข้าน้องประชุม  และเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัยและ
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - สวัสดีครับท่านคณะผู้บรินาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนนองลานทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วกระผมขอเปิดการประชุม และด าเนินการ

ตาม ระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -  ไมมี่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ         
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 

๒๕62 เมื่อวันที ่14 สิงหาคม  2562   
  
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภาเทศบาลฯ คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงนาคม 

2562 ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกใน้แล้วว่าจะแก้ไขข้อความตอนนนึ่งตอน
ใดนรือไม ่ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - เมือ่ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่า สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเน็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3             
                                 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕62  เมื่อวันที่ 14 สิงนาคม 2562 โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง 9  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3            ญัตติ เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2563 วาระ 2 และวาระ 3 (การแปรญัตติและเห็นชอบ) 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 
 
 

/นายวิวัฒน์... 
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นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ ์  –เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
นายกเทศมนตรีฯ   ประชุมทุกท่าน 
 
  ตามที่เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2563 (วาระ 1) ไปแล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
14 สิงนาคม 2562 และสภาเทศบาลได้มีมติเน็นชอบรักนลักการ ในวาระ 1 
แล้ว นั้น 

  เพ่ือใน้การเสนอร่างเทศบัญญัติเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กฎนมาย จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2563 วาระที่ 2 เสนอขอแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขอความเน็นชอบร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อสภาเทศบาล เพ่ือ
โปรดพิจารณาใน้ความเน็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  –3.1 วาระแปรญัตติ ขอเชิญ คุณสมศักดิ์  คงทน คณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานประธานสภาเทศบาลฯ         ชี้แจง  
 
นายสมศักดิ์  คงทน  - ตามท่ีข้าพเจ้าฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 
ประธานคณะกรรมการฯ  14 สิงนาคม 2562 และก านนดใน้ผู้ที่จะแปรญัตติเสนอขอแปรญัตติได้  

3 วัน คือวันที่ 15-17 สิงนาคม 2562 โดยขอใน้เสนอญัตติต่อ
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ยื่นขอแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 แต่อย่างใด 
 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  –ผมจึงขออนุมัติที่ประชุม เน็นชอบใน้ผ่านวาระท่ี 2 สมาชิกสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาเทศบาลฯ เน็นชอบ ในวาระท่ี 2 โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม -มีมติเน็นชอบ 9 เสียง 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  –3.2 วาระการลงมติใน้ความเน็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อที่ประชุมมีมติเน็นชอบใน้ผ่านในวาระที่ 2 

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 เน็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 สมาชิกท่านใดเน็นชอบโปรดยกมือ
ครับ 

 
ที่ประชุม -มีมติเน็นชอบ 9 เสียง 
 
 

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  –เมื่อที่ประชุมมีมติเน็นชอบในวาระท่ี 3 อนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 แล้ว เทศบาลจะได้เสนอขออนุมัติต่อ

ผู้ว่าราชการจังนวัดกาญจนบุรี เพื่อประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  –มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกนรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
ที่ประชุม -ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก 
 
นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีได้ใน้ความไว้วางใจ ใน้ความ 
นายกเทศมนตรีฯ เน็นชอบร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 ในครั้งนี้  

โดยคณะผู้บรินารจะบรินารงบประมาณด้วยความโปร่งใส เน้นนลักการม ี
ส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบได้ต่อไป 
 

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องอ่ืนๆ เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลอีก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ 

มาร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอปิด
การประชุม ขอขอบคุณครับ 
 

 เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 
 
ลงชื่อ      ธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ       ผู้จดบันทึกการประชุม 
         (นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ)          
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนนองลาน         
 
      
              ลงชื่อ   อนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   

    (นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์)  
                               ประธานสภาเทศบาลต าบลนนองลาน 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเน็นว่ามีข้อความถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 

 
 ลงชื่อ      ประเสริฐ  แทนนาค   ประธานกรรมการ 
          (นายประเสริฐ  แทนนาค) 

 

 ลงชื่อ       อุกฤษณ์   ผิวงาม     กรรมการ 
                           (นายอุกฤษณ์   ผิวงาม) 

 

              ลงชื่อ        อนุชา  นิลวงษ์       กรรมการ 
                     (นายอนุชา  นิลวงษ์) 

 
 
 


