
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕63 

วันจันทร ์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

นายทอน  ใจดี 
นายแต่ง เวียงค า 
นายทรงพล เวียงค า 
นางใย  เมืองมูล 
นายวิรัตน์ เวียงค า 
นายทวน  ใจดี 
นางยอด สติราษฎร์ 
นายทัตพงศ์  ใจดี 
นายบุญลือ เย็นใจ 
นางรัตติยา  อ่อนนวล 
นายจักร์แก้ว อ่อนนวล 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย 

ผู้ไม่มาประชุม 
       - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายถาวร  อ่อนนวล 
นายวิโรจน์  สมณะ  
ด.ต.ทวีศักดิ์  อุ่นตาล 
จ.ส.ต.สาคร  โยธาดี 
นายสนั่น โยธาดี 
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี 
นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
น.ส.ณัฐชา ขันทะวงค์ 
นายสมเกียรติ  ไชยมงคล 
นางสาวระพีพรรณ์  เมืองมูล 
นางอรัญญา  กันศรีเวียง 
นางสาวมัฐพร  ทองดี 
นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 

 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

ทอน ใจดี 
           แต่ง เวียงค า 

ทรงพล เวียงค า 
ใย  เมืองมูล 

วิรัตน์ เวียงค า 
ทวน ใจดี 

ยอด  สติราษฎร์ 
ทัตพงศ์ ใจดี 
บุญลือ เย็นใจ 

รัตติยา  อ่อนนวล 
จักรแก้ว อ่อนนวล 

พิศมรพัชญ์  จับใจนาย 
 
 

 
ถาวร  อ่อนนวล 
วิโรจน์ สมณะ 

ทวีศักดิ์  อุ่นตาล 
สาคร  โยธาดี 
สนั่น โยธาดี 
ส าราญ  ใจดี 

นฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
ณัฐชา ขันทะวงค์ 

สมเกียรติ  ไชยมงคล 
ระพีพรรณ์  เมืองมูล 
อรัญญา  กันศรีเวียง 

มัฐพร  ทองดี 
ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 
 

/เร่ิมประชุม… 



~ ๒ ~ 
 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้า
ห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงทราบว่า  สมาชิกสภา
เทศบาล  จ านวน  ๑2  คน  มาครบองค์ประชุมแล้ว 

นายทอน  ใจดี  เรียนนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ประธานสภาเทศบาล นายทอน ใจดี ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง   ขอเปิดการประชุม สภาเทศบาล 
                                ต าบลเวียง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕63 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ                
สมัยที่ ๔ ประจ าปี  ๒๕62 

 
นายทอน ใจดี จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕62 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีประเด็นท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี  
  
นายทอน ใจดี  หากไม่มี   กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕62 หากสมาชิกสภาเห็นชอบรับรองรายงานการ 
                               ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2562 โปรดยกมือครับ 
 
 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ           

สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕62   (จ านวน ๑2 เสียง) 

 
นายทอน  ใจดี            ต่อไปเป็นระเบยีบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม(ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีกระทู้ถามหรือไม่  ขอเชิญครับ 
 
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
 
นายทอน  ใจดี  หากไม่มีกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

/ระเบียบวาระที่  4... 



~ ๓ ~ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔        ญัตติเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี         
๒๕63  และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖4 

 
นายทอน ใจดี  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์   การก าหนดสมัยประชุม จะมีอยู่สองประเด็นคือ ประเด็นท่ีหนึ่งการก าหนดสมัย   
เลขานุการสภาเทศบาล   ประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕63 และประเด็นท่ีสอง การก าหนดวันเริ่มประชุม

สมัยสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖4 ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 และมาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ   
ส่ีสมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภา
เทศบาลก าหนด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 21 การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี ซึ่งกระผมขอน าเรียนต่อ
สภาแห่งนี้พิจารณา 

  
นายทอน ใจดี          เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายท่ีก าหนด จึงขอปรึกษาสมาชิกสภา 

เทศบาลทุกท่าน เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑ การประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕63 นี้ ในแต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด  
และจะก าหนดให้มีการประชุมสมัยละกี่วัน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอ
ความเห็นในประเด็นท่ี ๑ ว่าควรจะก าหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี      
๒๕63 แต่ละสมัยนั้น จะเริ่มเมื่อใดและสมัยละกี่วัน 

 
นายทวน  ใจดี           ตามท่ีเลขานุการสภาได้ช้ีแจงไปนั้น กระผมขอเสนอ การประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 
สมาชิกสภาเทศบาล 2563 ดังนี้ ครับ 

๑. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕63 วันเริ่มสมัยประชุม วัน ท่ี              
1 พฤษภาคม  ๒๕63 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
๒. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕63 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี ๑ สิงหาคม 
๒๕63 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
๓. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕63 วันเริ่มสมัยประชุม วัน ท่ี                 
1 พฤศจิกายน ๒๕63 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
 
 

/นายทอน ใจดี... 



~ ๔ ~ 
 

นายทอน ใจดี  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นางรัตติยา อ่อนนวล     ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล    
   
นายทัตพงศ์ ใจดี          ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล    
 
นายทอน ใจดี  จากการเสนอก าหนดสมัย ในประเด็นท่ี 1 มีท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติ ในท่ีประชุม ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 1. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕63 วันเริ่มสมัยประชุม วัน ท่ี              

1 พฤษภาคม  ๒๕63 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
๒. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕63 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี  ๑ สิงหาคม 
๒๕63 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
๓. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕63 วันเริ่มสมัยประชุม วัน ท่ี                 
๑ พฤศจิกายน ๒๕63 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 

หากท่านใดเห็นชอบก าหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญและการก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญ และมีสมัยละกี่วัน ของปี ๒๕๖3 ตามท่ีเสนอนี้ ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบ ในประเด็นท่ี ๑ การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  

ประจ าปี ๒๕63  
1. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕63 วันเริ่มสมัยประชุม วัน ท่ี              
1 พฤษภาคม  ๒๕63 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
๒. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕63 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี  ๑ สิงหาคม 
๒๕63 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
๓. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕63 วันเริ่มสมัยประชุม วัน ท่ี                 
๑ พฤศจิกายน ๒๕63 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน (จ านวน ๑2 เสียง) 

 
นายทอน  ใจดี  ประเด็นท่ี ๒ ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอความเห็นใน 
ประธานสภาเทศบาล ประเด็นท่ี ๒ ว่าควรจะก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖4 จะเริ่ม 

เมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน และขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 

/นางยอด... 



~ ๕ ~ 
 

นางยอด สติราษฎร์  ดิฉันขอเสนอว่าการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖4  ต้ังแต่วันท่ี ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล      เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน ค่ะ 
 
นางรัตติยา อ่อนนวล     ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล    
   
นายทัตพงศ์ ใจดี          ขอรับรอง (โดยการยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล    
 
นายทอน ใจดี  จากการเสนอก าหนดสมัยแรกของ ปี 2564 จะเริ่มเมื่อใดและมีก าหนดกี่วัน ใน 
ประธานสภาเทศบาล ประเด็นท่ี 2 ของนางยอด สติราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาล

ท่านใดมี  ข้อเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม ตามท่ี   
ประธานสภาเทศบาล นางยอด สติราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอคือ การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก

ของปี ๒๕๖4  ต้ังแต่วันท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน ได้
โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบในประเด็นท่ี ๒ การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ      

สมัยแรกของปี ๒๕64 ต้ังแต่วัน ท่ี ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 มีก าหนด ๓๐ วัน                
(จ านวน ๑2 เสียง) 
 

   ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 

นายทอน  ใจดี  ในระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ี 5.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2562 ต่อสภาเทศบาลต าบลเวียง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีน าเสนอต่อสภา 
   เทศบาลครับ 
 
นายถาวร  อ่อนนวล ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
นายกเทศมนตรี  2562 ต่อสภาเทศบาลต าบลเวียง ดังนี้ครับ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 
14 พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า และวรรคหก “ให้นายกเทศมนตรีจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเป็นประจ าทุกปี...”   
ดังนั้นกระผมจึงขอแถลงรายงานแสดงผลการปฏิบั ติงานตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีต าบลเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

/    ในการ... 



~ ๖ ~ 
 

    ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2553 
ข้าพเจ้าได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลเวียง โดยมีนโยบายหลักในการบริหารงาน 7 
ประการประกอบด้วย 
1. เทิดทูนและด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ด ารงไว้ซึง่การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. แก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน ให้เจริญก้าวหน้า 
4. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
7. ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้สะอาดปราศจากมลพิษ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ส าหรับปี 2562 ได้แยกการพัฒนาออกมาท้ังหมด 5 ยุทธศาสตร์ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 68 โครงการ จ านวนเงิน 17,483,101.13 บาท มีการเบิกจ่าย จ านวน 68 
โครงการ จ านวนเงิน  17,483,101.13 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 14 2,249,110.11 14 2,249,110.11 

พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 45 13,344,351.02 45 13,344,351.02 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

3 1,633,940 3 1,633,940 

รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 1 21,000 1 21,000 

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 5 234,700 5 234,700 

รวม 68 17,483,101.13 68 17,483,101.13 

 
   จึงขอแถลงให้สภาเทศบาลต าบลเวียงทราบ 

นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 

 
นายจักร์แก้ว  อ่อนนวล เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเกี่ยวกับ กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลเวียง เนื่องจากประชาชน

สอบถามเข้ามาเป็นจ านวนมาก เกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนในขณะนี้ ซึง่
ทาง สมาชิกสภาเทศบาลจะได้ตอบข้อเท็จจริงให้กับประชาชนทราบครับ 

 
/นายทอน  ใจดี... 



~ ๗ ~ 
 

นายทอน  ใจดี          ขอเรียนเชิญ ปลัดเทศบาลต าบลเวียง ได้ช้ีแจงครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลเวียง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2554 

ซึ่งกระผมขอแจ้งระเบียบ ของกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลเวียง ให้กับ
สมาชิกสภาทุกท่านทราบ 

 - หมวดท่ี 2 กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลเวียง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ข้อ 6 
 1. สร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคง ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของคนในชุมชน 
 2. เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม 
 3. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีของในชุมชน 
 4. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนรว่มกับทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรใน

ชุมชน ในการสนับสนุนระบบสวัสดิการ 
 5. เพื่อก่อให้เกิดการเช่ือมโยงกองทุนสวัสดิการชุมชนในทุกระดับ 
 - หมวดท่ี 7 การประชุมใหญ่ 
  ข้อ 25 ให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจาก

วันส้ินสุดปีบัญชีของกองทุนฯ และต้องมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 200 
คนจึงจะถือว่าครบองค์ประชุมหากไม่ครบองค์ประชุมให้ประธานกองทุนฯ นัดประชุม
ภายใน 15 วัน นับจากวันนัดประชุมครั้งแรกและหากมีสมาชิกเข้าประชุมไม่เป็นไป
ตามก าหนดก็อนุโลมให้ประชุมได้แต่ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 คน จึงถือว่าครบ
องค์ประชุมและสมารถขอมติท่ีประชุมต่อได้ กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน
คณะกรรมการ 2 ใน 3 สามารถเรียกประชุมกองทุนได้ 
- หมวดท่ี 8 การลงทะเบียน การเงินและบัญชี 

ข้อ 27 เงินกองทุนฯ ทุกประเภท ต้องฝากไว้กับธนาคารของรัฐหรือพาณิชย์
โดยผู้รับผิดชอบ ฝาก-ถอน จ านวน 3 คน โดยให้ท่ีประชุมเป็นผู้ก าหนด และมีผู้ลง
นามถอนเงิน อย่างน้อย 2 ใน 3 

ข้อ 28 ประธานมีอ านาจส่ังจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกนิ 20,000.-บาท 
คณะกรรมการมีอ านาจส่ังจ่ายเงิน ได้ไม่เกิน 50,000.-บาท  

ข้อ 30 ท่ีประชุมใหญ่กองทุนฯ แต่งต้ังสมาชิกกองทุนฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน 
เพื่อตรวจสอบกิจการการเงิน การบัญชีของกองทุนฯ อย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน 30 
วัน ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของทุกปี 

ข้อ 33 เหรัญญิกมีอ านาจถือเงินสดอยู่ในมือ 13,000.-บาท (หนึ่งหมื่นสาม
พันบาทถ้วน) เพื่อใช้ส ารองจ่ายสวัสดิการ 

 
 
 
 

/ซึ่งการด าเนินการ... 



~ ๘ ~ 
 

ซึ่งการด าเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลเวียง ด าเนินการโดย
รูปแบบของคณะกรรมการกองทุนชุมชน โดยทางเทศบาลต าบลเวียงเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ให้การสนับสนุน อุดหนุนกองทุน ปีละ 100,000.-บาท ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 
ทางเทศบาลต าบลเวียง ไม่ได้อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลเวียง 
เพราะ กองทุนสวัสดิการชุมชน ไม่แสดงงบดุล ของทางกองทุนได้   

และในประเด็นท่ีมีเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลเวียง เกี่ยวข้องกับกองทุน
สวัสดิการชุมชน ในเรื่องนี้ ทางเทศบาลต าบลเวียง อยู่ในขั้นตอนด าเนินการทางวินัย 
ในเรื่องการขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน ส่วนในเรื่องการด าเนินคดีนั้น เป็นการ
ด าเนินการของทางกองทุนสวัสดิการชุมชน ครับ 

นายทอน  ใจดี          ในส่วนของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ในการประชุมคณะกรรมกองทุน 
ประธานสภาเทศบาล   สวัสดิการชุมชน ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล

ต าบลเวียง มติในท่ีประชุม มีมติให้ ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ กับเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เข้าแจ้งความในวันท่ี 21 
มกราคม 2563 เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ จึงเรียนให้สมาชิกสภาได้รับ
ทราบครับ 

นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕63 และขอปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ 
 
 
ปิดประชุม   เวลา 12.3๐ น. 
 
 

 
        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 

          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

           (นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์) 
     เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 



~ ๙ ~ 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เม่ือวันที่  25  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕63 
 

 
                               (ลงช่ือ)        (ประธานกรรมการ)       
                                                   (นางใย  เมืองมูล)    
                                                   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                               (ลงช่ือ)          (กรรมการ)       
                                                    (นายวิรัตน์ เวียงค า)    
                                                     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                                (ลงช่ือ)           (กรรมการ)       
                                                   (นางรัตติยา อ่อนนวล)    
                                                     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


