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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา  ๑๐.๐๐   น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 

 
******************************************************************************************************** 

ผู้มาประชุม 

ที่                ชื่อ- สกุล       ต าแหน่ง 
๑ นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร   ประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
2 นายวิชิต   พุทธสิงห์  รองประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
3 นายปัญญา  งอสอน   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
4 นายสุคิด  กองสิงห์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
5 นายสุริยา  บัวระภา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
6 นางแสงดาว  สิงห์ทองลา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
7 นายส าราญ  เสริฐผม   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
8 นายภาณุพงศ์   ใจบาน   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
9 นายอาทิตย์  ศรีอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
10 นางดรุณี  มาลี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
๑1 นางสาวนิรุบล  ภูบาลชื่น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
๑2 นางสมคิด  เรืองฤทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
13 นางนารีรัตน์  ศรีหาราช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
14 นายเดชา  บุญรอด   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
15 นายพงษ์ชัย  ไชยสัจ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
๑6 นางสุภาวดี  พันธุระ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
17 นางสิริพร  สุขสมบูรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
18 นางจัตุพร  สุดสาว   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 

ผู้ไม่มาประชุม  

- 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑ นายไพบูลย์  เขมะประสิทธ์ิ  นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
2 นายนัฐพงศ์  พันสอน   นิติกรช านาญการพิเศษ เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุม  
1 นายปฏิมา  จันไทรรอด  รองนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
2 นายเสด็จ  สนธิมูล   รองนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
3 นายเศกสิทธ์ิ  ก าแพงศิริชัย  รองนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
4 นายสนั่น  เจียรคุปต์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
5 นายนภัทร  เจริญพานิช  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
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6 นางสาวรักเกล้า  อุทาทิพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 
7 นางรัชฎาภรณ์  สิงหก า   ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง 
8 นางสุณิสา  พงศ์สุนนท์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9 นางสุวรรณา  นาอุดม   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
10 นางวารุณี  นิ่มมงคล  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11 นางสิรภัทร  แสนใจวุฒิ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
12 นางสุขใจ  แก้วใสย์   หัวหน้าส านักปลัด 
13 นายปวัฒิพงษ์  สุขปื้อ   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 
14 นายครรชิต  จันทรบุบผา  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 
15 นายสุรเศรษฐ  พิมพ์สุทธิกุล  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๓ (อนุบาล) 
16 นายสมชาย  ภัสสรอังกูร  รก.ผอ.กองช่าง 
17 นางสาวชุติกาญจน์ ปัญญาดี   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
18 นางบุษบง  งอยจันทร์ศรี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑0.๐๐  น.  ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงพร้อมแล้วเลขานุการสภา 
กดกริ่งให้สัญญาณเริ่มการประชุม 

นายนัฐพงศ์   พันสอน     
เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลเมือง

วังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขาได้ตรวจนับ
องค์ประชุมแล้วปรากฏว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ลงชื่อ  เข้า
ร่วมประชุม จ านวน ๑๘ ท่าน และจากการตรวจนับในห้องประชุมปรากฏว่าอยู่ใน
ที่ประชุมครบทั้ง ๑๘ ท่าน ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 27 บัญญัติว่า การประชุมสภาเทศบาลต้องมีสมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์
ประชุม เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จ านวน ๑๘ ท่าน จึงถือว่าครบ
องค์ประชุมตามกฎหมาย  ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญ
ครับ  (ประธานสภาจุดธูปเทียน....และนั่งประจ าที่) 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร     
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนั่งค่ะ  เรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลเมืองวังสะพุงผู้ทรงเกียรติ  ท่านปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุม 
และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมค่ะ     

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร   
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ ไม่มีนะคะ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประจ าปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม พ.ศ. 2564 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร   
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.
2564 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงานผลการตรวจ
รายงานการประชุมต่อสมาชิก เชิญท่านสุภาวดี  พันธุระ ค่ะ   

นางสุภาวดี  พันธุระ      
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     

ดิฉันนางสุภาวดี   พัน ธุระ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง วังสะพุง เขต 3  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  คร้ังที่  1      
เมื่อวันที่  13  สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการ      
มีมติเห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้องเรียบร้อยจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ขอบคุณค่ะ   

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร   
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านสุภาวดี  พันธุระ ตามที่ส่งร่างรายงานการประชุมสภาไปแล้ว

นั้น ท่านสมาชิกได้ตรวจดู มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมไหมคะ 
ถ้าไม่มีที่ประชุมแห่งนี้ถือว่ารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 
1  ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  โปรดยกมือ  

นายนัฐพงศ์   พันสอน     
เลขานุการสภาเทศบาล  17 ท่านครับ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร   
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณค่ะ เอามือลงค่ะ เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ รับรองรายงานการประชุม

สภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564        
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ด้วยมติเสียง 17 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี        
งดออกเสียง 1 คือ ประธานสภานะคะ เข้าสู่วาระที่ 3 กระทู้ถาม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัย
สามัญ สมัยที ่3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม     

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
๔.๑ เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕  วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ 
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นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร   
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว

เสร็จ 4.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๕  ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจง
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายนัฐพงศ์   พันสอน     
เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้เป็น

ระเบียบวาระที่ 2 เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นระเบียบวาระในขั้นการแปรญัตติ ในระเบียบวาระ
นี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒      
ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
 วรรคสอง ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็น
ด้วยกับการแก้ ไขในข้อใดแล้ว ไม่ ให้ เสนอขอแปรญัตติ  หรือเสนอญัตติ                 
ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
 วรรคสาม ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกัน หรือบกพร่องใน
สาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติใน
เร่ืองใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ
ขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่าง
ข้อบัญญัติก็ได้ 
 วรรคสี่ ถ้ามีข้อขัดแย้งหรือบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียว ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
 วรรคห้า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจาณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิก
สภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน 
 วรรคท้าย ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
เฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น   

และนี่เป็นข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร   
ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านเลขานุการสภา เมื่อได้ทราบข้อระเบียบแล้ว ในส่วนของการ 
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พิจารณาระเบียบวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ แถลงต่อสภาฯ ขอเรียนเชิญท่านดรุณี  มาลี ค่ะ 

นางดรุณี  มาลี   
สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ดิฉันนางดรุณี มาลี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เขต 2 ในนามคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ขอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ต า ม ม ติ ที่
ประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีมติรับหลักการ    แห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่นายกเทศมนตรี
เมืองวังสะพุงได้เสนอ และได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เป็นเวลา ๓ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ ๑๖-๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ 
ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง นั้น คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผล
การพิจารณา ดังนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดให้เสนอค าแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 
๑๖-๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ปรากฏว่านายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง หรือ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ยื่นค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด  และเมื่อวันที่ 
๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุม เพ่ือพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง คณะกรรมการแปรญัตติมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิม  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามร่างเดิม ที่นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงได้ เสนอ 
พร้อมกับรายงานผลการพิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ        
ต่อประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง พิจารณาตามกฎหมายและระเบียบ            
ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร     
ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณท่านดรุณี  มาลี ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกท่าน
ทราบแล้ว ว่าท่านนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง ไม่มีการ
เสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔        
ข้อ ๕๑ ก าหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อเฉพาะที่มีการการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน เมื่อไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ และ
คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข โดยให้คงร่างเดิม ในการพิจารณาวาระที่ ๒ 
จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ขอเรียนเชิญค่ะ 
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นายนัฐพงศ์   พันสอน   
เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้      

เป็นระเบียบวาระที่ส าคัญ เป็นระเบียบวาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบ ในระเบียบ
วาระที่ 3 มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๕๒ ก าหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

วรรคสอง ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

นี่ก็เป็นระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร 
ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณท่านเลขานุการสภา  ในการพิจารณาวาระที่ ๓ นี้ ขอให้ที่ประชุม

สภาเทศบาลเมืองวังสะพุง ลงมติว่าเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจนับ        
องค์ประชุมด้วยค่ะ 

นายนัฐพงศ์   พันสอน     
เลขานุการสภาเทศบาล   ในขณะนี้ท่านสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม ๑๘ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม

ตามกฎหมายครับ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร 
ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณค่ะ ต่อไปดิฉันขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง  ท่านใด

เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ขอโปรดยกมือค่ะ 

นายนัฐพงศ์   พันสอน     
เลขานุการสภาเทศบาล   เห็นชอบ 17 เสียงครับ 

นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร 
ประธานสภาเทศบาล   ขอบพระคุณค่ะ สมาชิกสภาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นชอบ 17 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออก
เสียง 1 คือประธานสภา นะคะ  เมื่อสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ตามมาตรา ๖๒ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ ก าหนดว่า ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติแล้ว ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป ซึ่งสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนและภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดต่อไป 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๗ เสียง ไม่เห็นชอบ      
-ไม่มี- งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นางรุ่งฤดี  รุ่งฉัตร 
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมคะ ถ้าไม่มี

ดิ ฉั นขอกราบขอบพระคุณสมาชิ กสภา เทศบาล เมื อ ง วั งสะ พุงทุ กท่ าน                 
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง และส่วนงานราชการทุกๆ ท่าน ดิฉันขอปิด          
การประชุม ขอบพระคุณค่ะ 

เลิกประชุมเวลา  10.20  น. 

    (ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางสาวชุติกาญจน์    ปัญญาดี) 
      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
          
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)        ประธานกรรมการฯ                                                      
(นางสุภาวดี  พันธุระ) 

                                         (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายปัญญา   งอสอน) 

(ลงชื่อ)       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นางแสงดาว  สิงห์ทองลา) 

    (ลงชื่อ)           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นายสุริยา  บัวระภา)   

   (ลงชื่อ)           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นายอาทิตย์  ศรีอินทร์) 

(ลงชื่อ)           กรรมการ/เลขานุการฯ 
        (นางสมคิด  เรืองฤทธ์ิ)   

********************************************************************************************** 
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รายงานการประชุมฉบับนี้  ได้รับรองรายงานการประชุมจากสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงแล้ว   
เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาล  สมัย................ สมัยที่..................คร้ังที่..................ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่.................................................................................................................. ............................. 
 
 

 
(ลงชื่อ)       

 
(นางรุ่งฤดี   รุ่งฉัตร) 

      ประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง
เทศบาลเมือง 

 


