
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 

วันพฤหัสบดี ท่ี 30 พฤษภาคม ๒๕62 เวลา 11.00 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 
นางยอด สติราษฎร์ 
นายทัตพงศ์  ใจดี 
นายบุญลือ เย็นใจ 
นารัตติยา  อ่อนนวล 
นายจักร์แก้ว อ่อนนวล 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย 

ผู้ไม่มาประชุม 
นายทวน  ใจดี 
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 
นายชาตรี นิลค า 
นางอรัญญา  กันศรีเวียง 
นางสาวมัฐพร  ทองดี 
นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
นางระพีพรรณ์ เมืองมูล 
นายชัยยารัตน์ อะทะวงศา 

 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 

 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงานท่ัวไป 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นายช่างเขียนแบบ 

 

ทอน ใจดี 
           แต่ง เวียงค า 

ทรงพล เวียงค า 
ใย  เมืองมูล 

วิรัตน์ เวียงค า 
ยอด  สติราษฎร์ 

ทัตพงศ์ ใจดี 
บุญลือ เย็นใจ 

รัตติยา  อ่อนนวล 
จักร์แก้ว อ่อนนวล 

พิศมรพัชญ์  จับใจนาย 
 
 

 
ถาวร  อ่อนนวล 
วิโรจน์ สมณะ 

ทวีศักดิ์  อุ่นตาล 
สาคร  โยธาดี 
สนั่น โยธาดี 
ส าราญ  ใจดี 

นฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
ณัฐชา ขันทะวงค์ 

สมเกียรติ  ไชยมงคล 
ชาตรี  นิลค า 

อรัญญา  กันศรีเวียง 
มัฐพร  ทองดี 

ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 
ระพีพรรณ์ เมืองมูล 

นายชัยยารัตน์ อะทะวงศา 

 
 

/เร่ิมประชุม… 

 



~ ๒ ~ 
 

เร่ิมประชุม  เวลา  11.00   น. 

เมื่อถึงเวลา  11.00  น.  เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้า
ห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงทราบว่า  สมาชิกสภา
เทศบาล  จ านวน  ๑1  คน  มาครบองค์ประชุมแล้ว 
 

นายทอน  ใจดี  เรียนนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ประธานสภาเทศบาล นายทอน ใจดี ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง   ขอเปิดการประชุม สภาเทศบาล 
                                ต าบลเวียง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี  ๒๕62 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ                
สมัยท่ี 2 ประจ าปี  ๒๕62 

 
นายทอน ใจดี จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีประเด็นท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี  
  
นายทอน ใจดี  หากไม่มี   กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62 หากสมาชิกสภาเห็นชอบ รับรองรายงานการ 
   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2562 โปรดยกมือครับ 
 
 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ           

สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62   (จ านวน ๑1 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 ญัตติ เร่ือง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 
 
นายทอน ใจดี  ญัตติ 4.1 เร่ือง ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 
  
นายถาวร อ่อนนวล  ตามท่ีเทศบัญญัติปีงบประมาณ  2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
นายกเทศมนตรี  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   
   โครงการก่อสร้าง (หน้า 96) จ านวน 3 โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า 
(บริเวณบ้าน   นายค าบง สุวรรณภาพ ถึง บ้านนายสนั่น  ศรีค า)  ขนาดยาว 12.00
เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   พ.ศ. 2561–2564 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
หน้า 47 ล าดับท่ี 5)(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  116,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้าน ล้า 
(บริเวณหลังบ้านนายสถิต  สมนะ) ขนาดยาว 24.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง  ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 16 ล าดับท่ี 7 )(กอง
ช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  204,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 3 บ้านทราย 
(บริเวณขัวสวนหอม - หลังบ้านนายนิค) ขนาดยาว 24.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 -
2564 หน้า 112 ล าดับท่ี 9 )(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  งบประมาณ  
320,000 บาท 

ด้วยกองช่าง ได้มีการส ารวจออกแบบเพื่อจัดต้ังงบประมาณโครงการก่อสร้าง
พนังคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว จ านวน 3 โครงการ นั้น 

 

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
จึงได้มีการจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทางวิศวกรผู้ออกแบบและ
รับรองแบบแปลนได้ก าหนดให้มี Stay ดึงรั้ง พนังคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความมั่นคง
แข็งแรงของโครงสร้าง ตามหลักวิชาชีพ วิศวกรรม ซึ่งแบบเดิมไม่ได้ก าหนดไว้  

ดังนั้น จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงโครงการฯ ดังต่อไปนี้  
ข้อความเดิม 

1. โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า 
(บริเวณบ้านนายค าบง สุวรรณภาพ ถึง บ้านนายสนั่น  ศรีค า) ขนาดยาว 12.00เมตร 
สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561–2564 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 
47 ล าดับท่ี 5)(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  116,000 บาท 

/ข้อความใหม่... 



~ ๔ ~ 
 

ข้อความใหม่ 
1. โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า 

(บริเวณบ้านนายค าบง สุวรรณภาพ ถึง บ้านนายสนั่น  ศรีค า) ขนาดยาว 12.00เมตร 
สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   พ.ศ. 2561–2564 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
หน้า 47 ล าดับท่ี 5)(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  116,000 บาท 
โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง ขนาด 0.20 เมตร x 0.30 เมตร ยาว 2.90 เมตร จ านวน 2 จุด 
ข้อความเดิม 

2. โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้าน ล้า 
(บริเวณหลังบ้านนายสถิต  สมนะ) ขนาดยาว 24.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง  ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 16 ล าดับท่ี 7 )  
(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  204,000 บาท 
ข้อความใหม่ 

2. โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้าน ล้า 
(บริเวณหลังบ้านนายสถิต  สมนะ) ขนาดยาว 24.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง  ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 16 ล าดับท่ี 7 )(กอง
ช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  204,000 บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง 
ขนาด 0.20 เมตร x 0.30 เมตร ยาว  2.90 เมตร  จ านวน 2 จุด 
ข้อความเดิม 

3. โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 3 บ้านทราย 
(บริเวณขัวสวนหอม - หลังบ้านนายนิค) ขนาดยาว 24.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล    ต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 -
2564 หน้า 112 ล าดับท่ี 9 )(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  งบประมาณ  
320,000 บาท 
ข้อความใหม่ 

3. โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 3 บ้านทราย 
(บริเวณขัวสวนหอม - หลังบ้านนายนิค) ขนาดยาว 24.00 เมตร สูงเฉล่ีย 2.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล    ต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 112 ล าดับท่ี 9 )(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
งบประมาณ  320,000 บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง ขนาด 0.20 เมตร x 0.30 เมตร 
ยาว  2.90 เมตร  จ านวน 7 จุด 

 
 
 
 

/ตามระเบียบ… 



~ ๕ ~ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 รวมแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553     
หมวด  4  ข้อ  29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ท่ี ดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
จึงขอให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 
 

นายทอน ใจดี จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้าง (หน้า 96) 
จ านวน 3 โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า 
(บริเวณบ้านนายค าบง สุวรรณภาพ ถึง บ้านนายสนั่น  ศรีค า) ขนาดยาว 12.00เมตร 
สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   พ.ศ. 2561–2564 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
หน้า 47 ล าดับท่ี 5)(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  116,000 บาท 
โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง ขนาด 0.20 เมตร x 0.30 เมตร  ยาว  2.90 เมตร จ านวน 2 
จุด   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
นางรัตติยา อ่อนนวล เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนถามในท่ีประชุม ในกรณี โครงการวางท่อ คสล. บ้านดอนแก้ว หมู่ 9 (บริเวณ 

หน้าบ้านนายปรัชญา ถึงหน้าบ้านนางปี๋) ซึ่งก็เป็นการเพิ่มปริมาณงาน ท าไมไม่
สามารถกระท าได้ 

 
นายทอน ใจดี  ขอเชิญ นายวิโรจน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายวิโรจน์ สมณะ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ 
รองนายกเทศมนตรี ช้ีแจงในท่ีประชุม ในกรณี โครงการวางท่อ คสล. บ้านดอนแก้ว หมู่ 9 (บริเวณหน้า

บ้านนายปรัชญา ถึงหน้าบ้านนางปี๋) ระยะทางเปล่ียน และพิกัดเปล่ียน ซึ่งไม่สามารถ
กระท าได้ แต่โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า 
(บริเวณบ้านนายค าบง สุวรรณภาพ ถึง บ้านนายสนั่น  ศรีค า) ทุกอย่างเหมือนเดิม แต่
ทางวิศวกรผู้ออกแบบและรับรองแบบแปลนได้ก าหนดให้มี Stay ดึงรั้ง พนังคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ตามหลักวิชาชีพ วิศวกรรม ซึ่ง
แบบเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ ครับ 

 
 

./นายทอน ใจดี… 



~ ๖ ~ 
 

นายทอน ใจดี  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายวิรัตน์ เวียงค า เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอแนะเพิ่มเติมครับ กระผมอยากให้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ หากมีการแก้ไข  
   เปล่ียนแปลง ต้องท าการน าเข้าแผน แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อโครงการก่อสร้างแต่ละหมู่บ้าน  
   จะได้ไม่ตกครับ 
 
นายทอน ใจดี  ขอเชิญ ส.ต.ท. ส าราญ ใจดี ปลัดเทศบาล ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ส.ต.ท.ส าราญ ใจดี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ 
ปลัดเทศบาล ช้ีแจง กรณีโครงการวางท่อ คสล. บ้านดอนแก้ว หมู่ 9 (บริเวณหน้าบ้านนายปรัชญา 

ถึงหน้าบ้านนางปี๋) ระยะทางเปล่ียน ความยาวเพิ่ม บ่พักน้ าเพิ่ม งบประมาณเพิ่ม ต้อง
น าเข้าท่ีประชุมสภาและ เพิ่มในแผนก่อน และไม่สามารถโอนงบประมาณเพิ่มได้ 
เนื่องจากเป็นโครงการท่ีกันเงินมาจากปีงบประมาณ 2561 

 
นายทอน ใจดี  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีต

เสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า (บริเวณบ้านนายค าบง สุวรรณภาพ ถึง บ้านนาย
สนั่น  ศรีค า) ขนาดยาว 12.00เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   พ.ศ. 2561–2564 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 47 ล าดับท่ี 5)(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  116,000 บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง ขนาด 0.20 เมตร x 
0.30 เมตร  ยาว  2.90 เมตร จ านวน 2 จุด ได้โปรดยกมือครับ 

 
 
 
 
 
 

/ที่ประชุม... 
 
 



~ ๗ ~ 
 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างพนัง
กันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า (บริเวณบ้านนายค าบง สุวรรณภาพ 
ถึง บ้านนายสนั่น  ศรีค า) ขนาดยาว 12.00เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   พ.ศ. 2561–
2564 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 47 ล าดับท่ี 5)(กองช่าง) ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  116,000 บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง ขนาด 0.20 เมตร x 
0.30 เมตร  ยาว  2.90 เมตร จ านวน 2 จุด (จ านวน 9 เสียง)  

 
นายทอน ใจดี  มีสมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 
ประธานสภา  โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า (บริเวณบ้าน 

นายค าบง สุวรรณภาพ ถึง บ้านนายสนั่น  ศรีค า) ขนาดยาว 12.00เมตร สูง 3.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่ีปี   พ.ศ. 2561–2564 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 47 ล าดับท่ี 5)(
กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  116,000 บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง 
ขนาด 0.20 เมตร x 0.30 เมตร  ยาว  2.90 เมตร จ านวน 2 จุด ได้โปรดยกมือ
ครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติไม่เห็นชอบเห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการ

ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า (บริเวณบ้านนายค าบง 
สุวรรณภาพ ถึง บ้านนายสนั่น  ศรีค า) ขนาดยาว 12.00เมตร สูง 3.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   
พ.ศ. 2561–2564 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 47 ล าดับท่ี 5)(กอง
ช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  116,000 บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง 
ขนาด 0.20 เมตร x 0.30 เมตร  ยาว  2.90 เมตร จ านวน 2 จุด (จ านวน 0 เสียง) 

 
นายทอน ใจดี  ดังนั้น มีสมาชิกสภา งดออกเสียง ให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 
ประธานสภา  โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า (บริเวณบ้าน 

นายค าบง สุวรรณภาพ ถึง บ้านนายสนั่น  ศรีค า) ขนาดยาว 12.00เมตร สูง 3.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่ีปี   พ.ศ. 2561–2564 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 47 ล าดับท่ี 5)(
กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  116,000 บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง 
ขนาด 0.20 เมตร x 0.30 เมตร  ยาว  2.90 เมตร จ านวน 2 จุด (จ านวน 2 เสียง) 

 
 
 
 
 

/นายทอน ใจดี... 
 



~ ๘ ~ 
 

นายทอน ใจดี จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

2. โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้าน ล้า 
(บริเวณหลังบ้านนายสถิต  สมนะ) ขนาดยาว 24.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง  ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 16 ล าดับท่ี 7 )(กอง
ช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  204,000 บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง 
ขนาด 0.20 เมตร x 0.30 เมตร ยาว  2.90 เมตร  จ านวน 2 จุด สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีต

เสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า (บริเวณหลังบ้านนายสถิต  สมนะ) ขนาดยาว 
24.00 เมตร สูง 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเวียง  
ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบับท่ี 1 หน้า 16 ล าดับท่ี 7 )(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  
204,000 บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง ขนาด 0.20 เมตร x 0.30 เมตร ยาว  2.90 
เมตร  จ านวน 2 จุด ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างพนัง

กันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า (บริเวณหลังบ้านนายสถิต  สมนะ) 
ขนาดยาว 24.00 เมตร สูง 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
เวียง  ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 16 ล าดับท่ี 7 )(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
งบประมาณ  204,000 บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง ขนาด 0.20 เมตร x 0.30 เมตร 
ยาว  2.90 เมตร  จ านวน 2 จุด (จ านวน 10 เสียง)  

 
นายทอน ใจดี  มีสมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 
ประธานสภา  โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า (บริเวณหลัง 

บ้านนายสถิต  สมนะ) ขนาดยาว 24.00 เมตร สูง 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลเวียง  ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 16 ล าดับท่ี 7 )(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  204,000 บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง ขนาด 0.20 เมตร 
x 0.30 เมตร ยาว  2.90 เมตร  จ านวน 2 จุด ได้โปรดยกมือครับ 

 
/ที่ประชุม... 



~ ๙ ~ 
 

ที่ประชุม  มีมติไม่เห็นชอบเห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการ
ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า (บริเวณหลัง 
บ้านนายสถิต  สมนะ) ขนาดยาว 24.00 เมตร สูง 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลเวียง  ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 16 ล าดับท่ี 7 )(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  204,000 บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง ขนาด 0.20 เมตร 
x 0.30 เมตร ยาว  2.90 เมตร  จ านวน 2 จุด (จ านวน 0 เสียง) 

 
นายทอน ใจดี  ดังนั้น มีสมาชิกสภา งดออกเสียง ให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 
ประธานสภา  โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้านล้า (บริเวณหลัง 

บ้านนายสถิต  สมนะ) ขนาดยาว 24.00 เมตร สูง 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลเวียง  ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 16 ล าดับท่ี 7 )(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ  204,000 บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง ขนาด 0.20 เมตร 
x 0.30 เมตร ยาว  2.90 เมตร  จ านวน 2 จุด (จ านวน 1 เสียง) 

 
นายทอน ใจดี จากการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

3. โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 3 บ้านทราย 
(บริเวณขัวสวนหอม - หลังบ้านนายนิค) ขนาดยาว 24.00 เมตร สูงเฉล่ีย 2.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล    ต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 112 ล าดับท่ี 9 )(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
งบประมาณ  320,000 บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง ขนาด 0.20 เมตร x 0.30 เมตร 
ยาว  2.90 เมตร  จ านวน 7 จุด สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่
ครับ เชิญครับ 

 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นางยอด สติราษฎร์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามค่ะ โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้าน ล้า 

(บริเวณหลังบ้านนายสถิต  สมนะ) ขนาดยาว 24.00 เมตร งบประมาณ 204,000.-
บาท ซึ่งความยาวเท่ากับ โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 
3 บ้านทราย (บริเวณขัวสวนหอม - หลังบ้านนายนิค) ขนาดยาว 24.00 เมตร 
งบประมาณ 320,000.-บาท งบประมาณ 2 โครงการท าไมถึงแตกต่างกัน 

 
นายทอน ใจดี  ขอเชิญ กองช่าง ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

/นายชัยยารัตน์ อะทะวงศา... 



~ ๑๐ ~ 
 

นายชัยยารัตน์ อะทะวงศาเรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายช่างเขียนแบบ ขอช้ีแจง โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 3 บ้านทราย 

(บริเวณขัวสวนหอม - หลังบ้านนายนิค) ขนาดยาว 24.00 เมตร งบประมาณ 
320,000.-บาท สาเหตุท่ีราคาแตกต่างกันเนื่องจาก รวมการรื้อถอน และซ่อมถนน 
ท าให้ราคาสูงกว่า โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 4 บ้าน
ล้า (บริเวณหลังบ้านนายสถิต  สมนะ) ขนาดยาว 24.00 เมตร งบประมาณ 
204,000.-บาท 

 
นายทอน ใจดี  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติในท่ีประชุม หากท่านใดเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีต

เสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 3 บ้านทราย (บริเวณขัวสวนหอม - หลังบ้านนายนิค) ขนาด
ยาว 24.00 เมตร สูงเฉล่ีย 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล     
ต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 112 
ล าดับท่ี 9 )(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  งบประมาณ  320,000 บาท 
โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง ขนาด 0.20 เมตร x 0.30 เมตร ยาว  2.90 เมตร  จ านวน     
7 จุด ได้โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างพนัง

กันดินคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีหมู่ 3 บ้านทราย (บริเวณขัวสวนหอม - หลังบ้าน
นายนิค) ขนาดยาว 24.00 เมตร สูงเฉล่ีย 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาล    ต าบลเวียง ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 
112 ล าดับท่ี 9 )(กองช่าง) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  งบประมาณ  320,000 
บาท โดยเพิ่ม Stay ดึงรั้ง ขนาด 0.20 เมตร x 0.30 เมตร ยาว  2.90 เมตร  
จ านวน 7 จุด (จ านวน 11 เสียง)  

 
   ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
 
นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 
    
 
 

/นายวิโรจน์ สมณะ… 
 



~ ๑๑ ~ 
 

นายวิโรจน์ สมณะ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
รองนายกเทศมนตรี ขอแจ้งในท่ีประชุมสภาแห่งนี้ไ ด้ทราบครับ โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ท้ัง            

3 โครงการ เมื่อมติในท่ีประชุมสภา มีมติให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงได้แล้ว แต่ระยะเวลา
กระช้ันชิด ซึ่งอาจจะไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจะถึงฤดูฝน เพราะต้อง
ด าเนินการตามข้ันตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
นายทรงพล เวียงค า เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หาก 
สมาชิกสภาเทศบาล แยกโครงการ ไม่ต้องด าเนินการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ได้หรือไม่  
   เพื่อลดขั้นตอน ให้โครงการแต่ละโครงการทัน 
 
นายทอน ใจดี  ขอเชิญ ผู้อ านวยการกองคลัง ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
น.ส.ณัฐชา ขันทะวงศ์ การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่ีต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติ ประจ าปี 
ผู้อ านวยการกองคลัง งบประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จะต้องมีแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ท่ี
หน่วยงานรับผิดชอบได้ระบุไว้ในนั้นด้วย แต่ได้มีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 
โครงการก่อสร้างท้ังหมด ได้ล่วงเลยระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานดังกล่าว 
และโครงการก่อสร้างท้ังหมดก็ได้กันเงินอุดหนุนท่ัวไป เพื่อท่ีจะได้ด าเนินการได้แล้ว 
ต้ังแต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้รับเงินจัดสรรแล้ว แต่ทางงานพัสดุ กองคลัง ก็
ไม่ได้รับเอกสารเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการแต่อย่างใด และเงินจัดสรรก็มาใน
ช่วงเวลาเดียวกัน และได้ปรึกษาทางกองช่างแล้ว เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการ
ประมาณการ การจัดท าเอกสาร ทางกองช่างจะส่งเอกสารมาให้เป็นประเภทงาน
เดียวกัน ระยะเวลาเดียวกัน ดังนั้นทางงานพัสดุ กองคลัง จึงขอด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีวงเงินงบประมาณเกิน 500,000.-บาท จะด าเนินการ
จัดจ้างโดยวิธี e-bidding 

 
นายทอน  ใจดี          ในระเบียบวาระท่ี ๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 
 
 
 
 
 
 
 

/ส.ต.ท.ส าราญ ใจดี... 



~ ๑๒ ~ 
 

ส.ต.ท.ส าราญ ใจดี การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
ปลัดเทศบาล  ได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาฯ ท้องถิ่น ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ก าหนดให้เทศบาลจัดประชุมประชาคมและ
ประชาคมต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้น าโครงการต่าง ๆ ท่ีอยู่ในแผนเพื่อให้สมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจสอบ ช่ือ โครงการ ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ หากมี
ข้อผิดพลาดจะได้ท าการแก้ไข 

 
นายทอน  ใจดี          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายทอน ใจดี  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62 และ ขอปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ 
 
ปิดประชุม   เวลา 13.00 น. 
 

 
        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 

          นักจัดการงานท่ัวไป/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

           (นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์) 
     เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เม่ือวันที่  6  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕62 
 

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


