
สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  คร้ังที่  ๒  ประจําป  ๒๕๕๔ 

เมื่อวันท่ี    ๑    เดือน  มนีาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ   

ผูมาประชุม 

ลําดับ ลงชื่อ ตําแหนง ลายมอืชื่อ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

นายบุญถิ่น  ทุมภานนท 

นายอาคม  หอมทอง 

นายหนูจุย  อทิธิกุล 

นายหนูอาน  สวาง 

นางศุภลักษณ  ศรีโสดา 

นายเสนห  โทอึ้น 

นายหลวง  ดวงวิญญาณ 

นายประสงค  กองกุล 

นายนิพนธ  จันทรเล็ก 

นายธเิวช  ปลัดศรชีวย 

นายสงวน  เหลาเทวากุล 

นายธานนิทร  ศริิมงคลเมือง 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

บุญถิ่น  ทุมภานนท 

อาคม  หอมทอง 

หนูจุย  อทิธิกุล 

หนูอาน  สวาง 

ศุภลักษณ  ศรโีสดา 

เสนห  โทอึ้น 

หลวง  ดวงวิญญาณ 

ประสงค  กองกูล 

นพินธ  จันทรเล็ก 

ธเิวช  ปลัดศรชีวย 

สงวน  เหลาเทวากุล 

ธานนิทร  ศริมิงคลเมือง 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑.  นางประภาวรรณ  บุญตา  รองนายกเทศมนตรี   

๒.  นายสายัณห  งวงชาง   รองนายกเทศมนตรี  

๓.  นายวิเชียร  ศรวัีฒนพงศ  ท่ีปรกึษานายกเทศมนตรี 

๔.  นางรัตนาพร  โคตรบรรเทา  เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๕.  นายพงษพัฒน  โยธา   หัวหนากองชาง 

๖.  นายสัญญา  โมออน   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

๗.  พ.จ.อ.นฐพงศ  เนยไธสง  นักวิชาการสุขาภบิาล 

๘.  นายชูชาติ  พุทธลา   เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

๙. นางสาวนภิาพร  หนายโสก  เจาพนักงานธุรการ     

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  ๑๒  คน  ถอืวาครบองคประชุม   ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย

และดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระตอไป 

ประธานฯ  -  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

   -  กลาวเปดประชุม  

 

  



- ๒ - 

ประธานฯ  เน่ืองจากในวันน้ีเลขานุการสภาเทศบาลติดราชการจึงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๑๙ 

วรรคทาย ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ิน หรือมีแตไมอยู

หรอืไมอาจปฏบัิติหนาท่ีได ใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ี

เลขานุการสภาทองถ่ินช่ัวคราว และใหนําวิธกีารเลือกตามขอ ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๘ วรรค แรก ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ หรือสมาชิกสภาทองถิ่นนัน้คนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน 

ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถิ่น 

นายเสนห  โทอึ้น   กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ คุณ

สมาชิกสภาเทศบาล สัญญา  โมออน  เปนเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวครับ 

ประธานฯ - ขอผูรับรอง 

   - มผูีรับรองถูกตอง (จํานวน ๒ คน)  คือ 

    ๑.  นายหลวง  ดวงวิญญาณ 

    ๒.  นายธานินทร  ศิริมงคลเมือง 

- มสีมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม  เชิญครับ 

- ถาไมม ี เปนอันวาท่ีประชุมสภาแหงน้ีเห็นชอบใหนายสัญญา  โมออน   

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ เปนเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 

ระเบยีบวาระท่ี  ๑ เร่ือง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑  การเขารวมกิจกรรมงานปริสวาสกรรมและบวชชีพรามณ  ณ  วัดจิตตปริวนารามบาน   

บะแค  ระหวางวันท่ี  ๑๗-๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  ซ่ึงคณะผูบรหิารและสมาชิกสภาเทศบาล

ไดเขารวมกจิกรรมในครัง้น้ีผมก็ขอขอบคุณทุกทานครับ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี  ๒ เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ประธานฯ -  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่    ๒๒  

กุมภาพันธ   ๒๕๕๔  ยังจัดทําไมแลวเสร็จ  กระผมขอเขาสูระเบียบวาระตอไป 

ระเบยีบวาระท่ี  ๓   การพิจารณาญัตติ  เร่ืองรางเทศบัญญัติสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม 

อาหาร  วาระท่ี ๒  และวาระที่ ๓ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ ๕๑    

ในการพิจารณารางเทศบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงลําดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติ

หรอืที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทาน้ัน 

ประธานฯ  -  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานตอท่ีประชุมครับ 

 

 

 

 

 



- ๓ - 

นายเสนห  โทอึ้น   กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  

สมาชิกสภาเทศบาล  ๑  ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  มมีติใหสงรางเทศบัญญัตสิถานท่ี 

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ใหคณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบัญญัติพิจารณา  

ต้ังแตวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  

เวลา  ๐๙.๐๐  น.  น้ัน 

เมื่อ วัน ท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๔   ต้ังแต เวลา  ๑๐ .๐๐  น .   เปนตนไป   

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตไิดมาประชุมพรอมกัน  และมมีติแตงต้ังให  

    ๑.  นายเสนห  โทอึ้น  ประธานกรรมการ 

    ๒.  นายหลวง  ดวงวิญญาณ   กรรมการ 

    ๓.  นายอาคม  หอมทอง  กรรมการและเลขานุการ 

และไดพิจารณารางเทศบัญญัติสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  ตาม

มติของสภาเทศบาลในระหวางการพิจารณาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยื่นคําขอแปรญัตติแต

อยางใด  ผลของการพิจารณามดัีงน้ี 

    ขอ  ๑ ถงึขอ ๒๖  ไมมกีารแปรญัตติ  ไมมกีารแกไข 

คณะกรรมการพจิารณาแลวเห็นวา  รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแวงใหญ  วาดวย

สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  มีความเหมาะสมและถูกตองตาม

พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  จงึมมีตใิหคงไวตามรางเดิมทุกประการ  และ

ใหสงรางเทศบัญญัตดัิงกลาวใหสภาเทศบาลพิจารณาในวาระที่  ๒  และวาระท่ี  ๓  ตอไป 

ประธานฯ  -  กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาแหงนี้ 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ตามมติของกรรมการแปรญัตต ิ โปรดยกมอื   

มติที่ประชุม เห็นชอบรางเทศบัญญัติสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ตามมติของ

กรรมการแปรญัตติ  ดวยคะแนนสยีง  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา

เทศบาล) 

ประธานฯ -  ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่สาม  วาระนี้ไมมกีารอภปิราย 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม

อาหารโปรดยกมอื    

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ดวย

คะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสยีง ๑ เสยีง (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบยีบวาระท่ี  ๔  การพิจารณาญัตติ  เร่ืองรางเทศบัญญัติการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  

วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓   

ประธาน ฯ  -  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานตอท่ีประชุมครับ 

 

 

 

 



- ๔ - 

นายเสนห  โทอึ้น  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  

สมาชิกสภาเทศบาล ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  มมีติใหสงรางเทศบัญญัติการจําหนาย 

สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ใหคณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบัญญัติพิจารณา  ต้ังแตวันท่ี  

๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึงวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐  น.  

น้ัน 

เมื่อ วัน ท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๔   ต้ังแต เวลา  ๑๐ .๐๐  น .   เปนตนไป   

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตไิดมาประชุมพรอมกัน  และมมีติแตงต้ังให  

    ๑.  นายเสนห  โทอึ้น  ประธานกรรมการ 

    ๒.  นายหลวง  ดวงวิญญาณ   กรรมการ 

๓.  นายอาคม  หอมทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 และไดพิจารณารางเทศบัญญัติการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  ตามมติ

ของสภาเทศบาลในระหวางการพจิารณาไมมสีมาชิกสภาเทศบาลยื่นคําขอแปรญัตติแตอยาง

ใด  ผลของการพิจารณามดัีงน้ี 

    ขอ  ๑ ถงึขอ  ๒๗  ไมมกีารแปรญัตต ิ ไมมกีารแกไข 

  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแวงใหญ  วาดวย

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  มีความเหมาะสมและถูกตองตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  จงึมีมติใหคงไวตามรางเดมิทุกประการ  และใหสงรางเทศ

บัญญัติดังกลาวใหสภาเทศบาลพิจารณาในวาระท่ี  ๒  และวาระที่  ๓  ตอไป 

ประธานฯ  -กระผมจะขอมตท่ีิประชุมสภาแหงน้ี 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติการจําหนายสนิคาในท่ีหรอืทางสาธารณะตามมติ

ของกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมอื   

มติที่ประชุม เห็นชอบรางเทศบัญญัติการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ตามมติของ

กรรมการแปรญัตติ  ดวยคะแนนสยีง  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา

เทศบาล) 

ประธานฯ -  ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่สาม  วาระนี้ไมมกีารอภปิราย 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  

โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  ดวยคะแนน

เสียง  ๑๑  เสยีง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบยีบวาระท่ี  ๕ การพิจารณาญัตติ   เร่ืองรางเทศบัญญัติการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

วาระท่ี ๒ และวาระท่ี  ๓ 

ประธาน ฯ  -  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานตอท่ีประชุมครับ 

 

 

 

 



- ๕ - 

นายเสนห  โทอึ้น  กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  

สมาชิกสภาเทศบาล ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  มมีติใหสงรางเทศบัญญัติการควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติพิจารณา  ต้ังแต

วันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถงึวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  

๐๙.๐๐  น.  นัน้ 

เมื่อ วัน ท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๔   ต้ังแต เวลา  ๑๐ .๐๐  น .   เปนตนไป   

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตไิดมาประชุมพรอมกัน  และมมีติแตงต้ังให  

    ๑.  นายเสนห  โทอึ้น  ประธานกรรมการ 

    ๒.  นายหลวง  ดวงวิญญาณ   กรรมการ 

    ๓.  นายอาคม  หอมทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 และไดพิจารณารางเทศบัญญัติการควบคุมกจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตามมติ

ของสภาเทศบาลในระหวางการพจิารณาไมมสีมาชิกสภาเทศบาลยื่นคําขอแปรญัตติแตอยาง

ใด  ผลของการพิจารณามดัีงน้ี 

    ขอ  ๑ ถงึขอ  ๒๗  ไมมกีารแปรญัตต ิ ไมมกีารแกไข 

 คณะกรรมการพจิารณาแลวเห็นวา  รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแวงใหญ  วาดวย

การควบคุมกิจการที่ เปนอันตรายตอ สุขภาพ  มีความเหมาะสมและถูกตองตาม

พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  จงึมมีตใิหคงไวตามรางเดิมทุกประการ  และ

ใหสงรางเทศบัญญัตดัิงกลาวใหสภาเทศบาลพิจารณาในวาระที่  ๒  และวาระท่ี  ๓  ตอไป 

ประธานฯ  -  กระผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามมติ

ของกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมอื   

มติที่ประชุม เห็นชอบรางเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามมติของ

กรรมการแปรญัตติ  ดวยคะแนนเสยีง  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา

เทศบาล) 

ประธานฯ -  ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่สาม  วาระนี้ไมมกีารอภปิราย 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ดวย

คะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสยีง ๑ เสยีง (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบยีบวาระท่ี  ๖ การพิจารณาญัตติ   เร่ืองรางเทศบัญญัติการควบคุมการแตงผม  วาระท่ี  ๒ และวาระ

ท่ี  ๓ 

ประธาน ฯ  -  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานตอท่ีประชุมครับ 

 

 

 

 



- ๖ - 

นายเสนห  โทอึ้น   กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี    

สมาชิกสภาเทศบาล ๑  ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  มมีติใหสงรางเทศบัญญัตกิาร 

ควบคุมการแตงผม ใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติพิจารณา  ต้ังแตวันที่  ๒๓  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถงึวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  

น้ัน 

เมื่อ วัน ท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๔   ต้ังแต เวลา  ๑๐ .๐๐  น .   เปนตนไป   

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตไิดมาประชุมพรอมกัน  และมมีติแตงต้ังให  

    ๑.  นายเสนห  โทอึ้น  ประธานกรรมการ 

    ๒.  นายหลวง  ดวงวิญญาณ   กรรมการ 

    ๓.  นายอาคม  หอมทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 และไดพิจารณารางเทศบัญญัติการควบคุมการแตงผม  ตามมติของสภาเทศบาลใน

ระหวางการพิจารณาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยื่นคําขอแปรญัตติแตอยางใด  ผลของการ

พิจารณามดัีงน้ี 

    ขอ  ๑  ถึงขอ  ๒๔  ไมมกีารแปรญัตติ  ไมมกีารแกไข 

 คณะกรรมการพจิารณาแลวเห็นวา  รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแวงใหญ  วาดวย

การควบคุมการ    แตงผม  มคีวามเหมาะสมและถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงมีมติใหคงไวตามรางเดิมทุกประการ  และใหสงรางเทศบัญญัติดังกลาวให

สภาเทศบาลพิจารณาในวาระท่ี  ๒  และวาระที่  ๓  ตอไป 

ประธานฯ  -  กระผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติการควบคุมการแตงผม ตามมติของกรรมการแปร

ญัตติ  โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางเทศบัญญัติการควบคุมการแตงผม ตามมติของกรรมการแปรญัตติ  ดวย

คะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสยีง ๑ เสยีง (ประธานสภาเทศบาล) 

ประธานฯ -  ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่สาม  วาระนี้ไมมกีารอภปิราย 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการควบคุมการแตงผม โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการควบคุมการแตงผม  ดวยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบยีบวาระท่ี  ๗ การพิจารณาญัตติ   เร่ืองรางเทศบัญญัติการจัดการส่ิงปฏกูิล  วาระท่ี  ๒ และวาระ    

ท่ี  ๓ 

ประธาน ฯ  -  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานตอท่ีประชุมครับ 

นายเสนห  โทอึ้น   กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  

สมาชิกสภาเทศบาล ๑ ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ มมีตใิหสงรางเทศบัญญัตกิารจัดการ 

ส่ิงปฏกูิล ใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติพิจารณา  ต้ังแตวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  

๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถงึวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  น้ัน 

   



- ๗ - 

เมื่อ วัน ท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๔   ต้ังแต เวลา  ๑๐ .๐๐  น .   เปนตนไป   

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตไิดมาประชุมพรอมกัน  และมมีติแตงต้ังให  

    ๑.  นายเสนห  โทอึ้น  ประธานกรรมการ 

    ๒.  นายหลวง  ดวงวิญญาณ   กรรมการ 

    ๓.  นายอาคม  หอมทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 และไดพิจารณารางเทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล  ตามมติของสภาเทศบาลใน

ระหวางการพิจารณาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยื่นคําขอแปรญัตติแตอยางใด  ผลของการ

พิจารณามดัีงน้ี 

    ขอ  ๑  ถึงขอ  ๒๗  ไมมกีารแปรญัตต ิ ไมมกีารแกไข 

 คณะกรรมการพจิารณาแลวเห็นวา  รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแวงใหญ  วาดวย

การจัดการสิ่งปฏกูิล  มคีวามเหมาะสมและถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 

๒๕๓๕  จึงมีมติใหคงไวตามรางเดมิทุกประการ  และใหสงรางเทศบัญญัติดังกลาวใหสภา

เทศบาลพิจารณาในวาระท่ี  ๒  และวาระท่ี  ๓  ตอไป 

ประธานฯ  -  กระผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติการจัดการส่ิงปฏกิูล ตามมติของกรรมการแปรญัตต ิ 

โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางเทศบัญญัติการจัดการส่ิงปฏิกูล ตามมติของกรรมการแปรญัตติ  ดวย

คะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสยีง ๑ เสยีง (ประธานสภาเทศบาล) 

ประธานฯ -  ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่สาม  วาระนี้ไมมกีารอภปิราย 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการจัดการส่ิงปฏกูิล โปรดยกมอื   

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการจัดการส่ิงปฏิกูล  ดวยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งด

ออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบยีบวาระท่ี  ๘ การพิจารณาญัตติ   เร่ืองรางเทศบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบ   

                                 เรียบรอยของบานเมอืง  วาระท่ี  ๒ และวาระท่ี  ๓ 

ประธาน ฯ  -  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานตอท่ีประชุมครับ 

นายเสนห  โทอึ้น   กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  

สมาชิกสภาเทศบาล ๑  ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  มมีติใหสงรางเทศบัญญัติการรักษา 

ความสะอาดและความเปนระเบยีบเรียบรอยของบานเมอืง ใหคณะกรรมการแปรญัตตริางเทศ

บัญญัติพิจารณา  ตั้งแตวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงวันที่  ๒๕  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  น้ัน 

เมื่อ วัน ท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๔   ต้ังแต เวลา  ๑๐ .๐๐  น .   เปนตนไป   

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตไิดมาประชุมพรอมกัน  และมมีติแตงต้ังให  

    ๑.  นายเสนห  โทอึ้น  ประธานกรรมการ 

    ๒.  นายหลวง  ดวงวิญญาณ   กรรมการ 

    ๓.  นายอาคม  หอมทอง  กรรมการและเลขานุการ 



- ๘ - 

และไดพิจารณารางเทศบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง  ตามมติของสภาเทศบาลในระหวางการพิจารณาไมมีสมาชิกสภา

เทศบาลยื่นคําขอแปรญัตติแตอยางใด  ผลของการพิจารณามดัีงนี้ 

    ขอ  ๑ ถงึขอ  ๓๖  ไมมกีารแปรญัตติ  ไมมกีารแกไข 

 คณะกรรมการพจิารณาแลวเห็นวา  รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแวงใหญ  วาดวย

การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  มีความเหมาะสมและ

ถูกตองตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดความเปนระเบยีบเรียบรอยของบานเมอืง  พ.ศ. 

๒๕๓๕  จึงมีมติใหคงไวตามรางเดมิทุกประการ  และใหสงรางเทศบัญญัติดังกลาวใหสภา

เทศบาลพิจารณาในวาระท่ี  ๒  และวาระท่ี  ๓  ตอไป 

ประธานฯ  -  กระผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรยีบรอยของบานเมอืง ตามมติของกรรมการแปรญัตต ิ โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางเทศบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมอืง ตามมติของกรรมการแปรญัตต ิ ดวยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง 

๑ เสยีง (ประธานสภาเทศบาล) 

ประธานฯ -  ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่สาม  วาระนี้ไมมกีารอภปิราย 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรยีบรอยของบานเมอืง โปรดยกมอื   

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของบานเมือง  ดวยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา

เทศบาล) 

ระเบยีบวาระท่ี  ๙ การพิจารณาญัตติ    เร่ืองรางเทศบัญญัตกิารควบคุมเหตุรําคาญ  วาระที่  ๒ และวาระ

ท่ี  ๓ 

ประธาน ฯ  -  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานตอท่ีประชุมครับ 

นายเสนห  โทอึ้น   กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  

สมาชิกสภาเทศบาล ๑  ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  มมีติใหสงรางเทศบัญญัตกิาร 

ควบคุมเหตุรําคาญ ใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติพิจารณา  ต้ังแตวันที่  ๒๓  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถงึวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  

น้ัน 

เมื่อ วัน ท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๔   ต้ังแต เวลา  ๑๐ .๐๐  น .   เปนตนไป   

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตไิดมาประชุมพรอมกัน  และมมีติแตงต้ังให  

    ๑.  นายเสนห  โทอึ้น  ประธานกรรมการ 

    ๒.  นายหลวง  ดวงวิญญาณ   กรรมการ 

    ๓.  นายอาคม  หอมทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 



- ๙ - 

 และไดพิจารณารางเทศบัญญัติการควบคุมเหตุรําคาญ  ตามมติของสภาเทศบาลใน

ระหวางการพจิารณาไดมสีมาชิกสภาเทศบาลยื่นคําขอแปรญัตติ  ผลของการพิจารณามดัีงน้ี 

    ขอ  ๑ ถงึขอ  ๑๐  ไมมกีารแปรญัตติ  ไมมกีารแกไข 

    ขอ  ๑๑  มกีารแปรญัตติ   ในเรื่อง 

รางเทศบัญญัติของ
นายกเทศมนตร ี

สมาชิกสภาเทศบาล 
ขอแปรญัตต ิ

ความเห็นกรรมการแปรญัตต ิ มติของกรรมการแปรญัตต ิ

ขอ  ๑๑  ผูใดกอเหตุรําคาญตาม
เทศบัญญัติเทศบาลตําบล       
แวงใหญ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกิน ๕๐๐  บาท 

ขอ  ๑๑ ผูใดกอเหตุรําคาญ
ตามเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลแวงใหญ ตองระวาง
โทษปรับไมเกิน         
๑,๐๐๐  บาท 

- - เห็นชอบกําหนดโทษปรับ
ไมเกิน  ๑,๐๐๐ บาท  ตามที่
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอขอ
แปรญัตติ  

 

ขอ  ๑๒  ไมมกีารแปรญัตติ  ไมมกีารแกไข 

คณะกรรมการพจิารณาแลว ในสวนที่นอกเหนอืจากท่ีคณะกรรมการไดมีมติตามท่ีมีผู

ยื่นคําเสนอขอแปรญัตติไปแลว  เห็นวารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแวงใหญ  วาดวยการ

ควบคุมเหตุรําคาญมีความเหมาะสมและถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 

๒๕๓๕  จึงมีมติใหคงไวตามรางเดิมทุกประการ  และใหสงรางเทศบัญญัติตามรางเดิมและ

ฉบับท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม  ตามมติคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตดิังกลาวใหสภา

เทศบาลพิจารณาในวาระท่ี  ๒  และวาระท่ี  ๓  ตอไป 

ประธานฯ  -  กระผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติการควบคุมเหตุรําคาญ  ตามมติของกรรมการแปร

ญัตติ  โปรดยกมอื 
มติที่ประชุม เห็นชอบรางเทศบัญญัติการควบคุมเหตุรําคาญ  ตามมติของกรรมการแปรญัตติ   ดวย

คะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสยีง ๑ เสยีง (ประธานสภาเทศบาล) 

ประธานฯ -  ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่สาม  วาระนี้ไมมกีารอภปิราย 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการควบคุมเหตุรําคาญ  โปรดยกมือ   

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการควบคุมเหตุรําคาญ  ดวยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบยีบวาระท่ี  ๑๐ การพิจารณาญัตติ    เร่ืองรางเทศบัญญัตติลาด  วาระท่ี  ๒ และวาระท่ี  ๓ 

ประธาน ฯ  -  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานตอท่ีประชุมครับ 

นายเสนห  โทอึ้น   กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  

สมาชิกสภาเทศบาล ๑  ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  มมีติใหสงรางเทศบัญญัตติลาด ให 

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตพิิจารณา  ตัง้แตวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  

๐๙.๐๐ น. ถึงวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นัน้ 

   



- ๑๐ - 

เมื่อ วัน ท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๔   ต้ังแต เวลา  ๑๐ .๐๐  น .   เปนตนไป   

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตไิดมาประชุมพรอมกัน  และมมีติแตงต้ังให  

    ๑.  นายเสนห  โทอึ้น  ประธานกรรมการ 

    ๒.  นายหลวง  ดวงวิญญาณ   กรรมการ 

    ๓.  นายอาคม  หอมทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 และไดพิจารณารางเทศบัญญัติตลาด  ตามมติของสภาเทศบาลในระหวางการ

พิจารณาไมมสีมาชิกสภาเทศบาลยื่นคําขอแปรญัตตแิตอยางใด  ผลของการพิจารณามดัีงน้ี 

    ขอ  ๑ ถงึขอ  ๔๑  ไมมกีารแปรญัตติ  ไมมกีารแกไข 

 คณะกรรมการพจิารณาแลวเห็นวา  รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแวงใหญ  วาดวย

เรื่องตลาด  มคีวามเหมาะสมและถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   

จึงมีมติใหคงไวตามรางเดิมทุกประการ  และใหสงรางเทศบัญญัติดังกลาวใหสภาเทศบาล

พิจารณาในวาระที่  ๒  และวาระท่ี  ๓  ตอไป 

ประธานฯ  -  กระผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติตลาด ตามมตขิองกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมอื   

มติที่ประชุม เห็นชอบรางเทศบัญญัติตลาด ตามมติของกรรมการแปรญัตติ  ดวยคะแนนเสียง  ๑๑  

เสียง  งดออกเสยีง ๑ เสยีง (ประธานสภาเทศบาล) 

ประธานฯ -  ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่สาม  วาระนี้ไมมกีารอภปิราย 

   -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติตลาด โปรดยกมือ   

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติตลาด  ดวยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง ๑ 

เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบยีบวาระท่ี  ๑๑ การพิจารณาญัตติ    เร่ืองรางเทศบัญญัตกิารจัดการมูลฝอย วาระท่ี  ๒ และวาระท่ี  ๓ 

ประธาน ฯ  -  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานตอท่ีประชุมครับ 

นายเสนห  โทอึ้น   กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  

สมาชิกสภาเทศบาล ๑  ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  มมีติใหสงรางเทศบัญญัตกิาร 

จัดการมูลฝอย ใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติพิจารณา  ตั้งแตวันท่ี  ๒๓  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถงึวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  

น้ัน 

เมื่อ วัน ท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๔   ต้ังแต เวลา  ๑๐ .๐๐  น .   เปนตนไป   

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตไิดมาประชุมพรอมกัน  และมมีติแตงต้ังให  

    ๑.  นายเสนห  โทอึ้น  ประธานกรรมการ 

    ๒.  นายหลวง  ดวงวิญญาณ   กรรมการ 

    ๓.  นายอาคม  หอมทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 และไดพิจารณารางเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย  ตามมติของสภาเทศบาลใน

ระหวางการพจิารณาไดมสีมาชิกสภาเทศบาลยื่นคําขอแปรญัตติ  ผลของการพิจารณามดัีงน้ี 

ขอ  ๑ ถงึขอ  ๕ ไมมกีารแปรญัตต ิ ไมมกีารแกไข 

ขอ  ๖  มกีารแปรญัตติ   ในเรื่อง 



- ๑๑ - 

รางเทศบัญญัติของนายกเทศมนตร ี
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอแปรญัตต ิ
ความเห็น
กรรมการ 
แปรญัตต ิ

มติของกรรมการแปรญัตต ิ

ขอ  ๖เจาของหรือผูครอบครองอาคาร

หรือสถาน ท่ี ซ่ึ งอยู ใน เขตพื้นที่ กา ร

ใหบริการเก็บ ขนหรอืกําจัดมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลแวงใหญ   หรือเขตพ้ืนที่

ท่ี เทศบาลตําบลแวงใหญ   มอบให

บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสีย

คาธรรมเนยีมการใหบริการแกเทศบาล

ตําบลแวงใหญ   ตามอัตราท่ีกําหนดไว

ทายเทศบัญญัติน้ี ท้ังน้ี การจะกําหนด

อัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอย

เทศบาลตํ าบลแวงใหญ    จ ะต อ ง

ดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 - 

คาเก็บขนขยะมูลฝอยท่ัวไป 

ก. คาเก็บมูลฝอยประจําเดือน  สําหรับ 

-  อาคารหรือเคหะวันหน่ึงไมเกิน   ๒๐  

ลิตร  เดือนละ   ๑๕  บาท                          

-  วันหน่ึงเกิน  ๒๐  ลติร  แตไมเกิน  

๔๐  ลิตร   เดือนละ  ๒๐   บาท               

-  วันหน่ึงเกิน ๔๐  ลิตร   แตไมเกิน  

๖๐  ลิตร    เดือนละ  ๒๕   บาท                             

 -  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  

๘๐  ลติร   เดือนละ  ๓๐  บาท                                                       

-  วันหน่ึงเกิน  ๘๐  ลติร  แตไมเกิน 

๑๐๐  ลิตร      เดอืนละ  ๓๕  บาท                                        

-  วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลติร  แตไมเกิน 

๒๐๐  ลิตร     เดอืนละ  ๔๐  บาท                      

-  วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลติร แตไมเกนิ 

๓๐๐  ลิตร   เดือนละ  ๔๕  บาท                                                      

-  วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลติร แตไมเกนิ 

๔๐๐  ลิตร  เดือนละ  ๕๐  บาท                                                        

-  วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลติร แตไมเกิน  

๕๐๐  ลิตร  เดือนละ  ๕๕  บาท                                                        

คาเก็บขนขยะมูลฝอยท่ัวไป 

ก. คาเก็บมูลฝอยประจําเดือน  สําหรับ 

-  อาคารหรือเคหะวันหน่ึงไมเกิน   ๒๐  

ลิตร  เดือนละ   ๑๐  บาท                          

-  วันหน่ึงเกนิ  ๒๐  ลติร  แตไมเกิน  

๔๐  ลติร   เดือนละ  ๑๕   บาท               

-  วันหน่ึงเกนิ ๔๐  ลิตร   แตไมเกิน  

๖๐  ลิตร    เดือนละ  ๒๐   บาท                                                     

 -  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  

๘๐  ลติร   เดือนละ  ๒๕  บาท                                                       

-  วันหน่ึงเกนิ  ๘๐  ลติร  แตไมเกิน 

๑๐๐  ลิตร      เดอืนละ  ๓๐  บาท                                                    

-  วันหน่ึงเกนิ ๑๐๐ ลติร  แตไมเกิน 

๒๐๐  ลิตร     เดือนละ  ๓๕  บาท                      

-  วันหน่ึงเกนิ ๒๐๐ ลติร แตไมเกนิ 

๓๐๐  ลิตร   เดือนละ  ๔๐  บาท                                                      

-  วันหน่ึงเกนิ ๓๐๐ ลิตร แตไมเกนิ 

๔๐๐  ลิตร  เดือนละ  ๔๕  บาท                                                        

-  วันหน่ึงเกนิ ๔๐๐ ลติร แตไมเกนิ 

๕๐๐  ลิตร  เดือนละ  ๕๐  บาท                                                         

- 

- เห็นชอบตามสมาชกิ

สภาเทศบาลเสนอขอ 

แปรญัตติ 



- ๑๒ - 

ขอ  ๗  ถงึขอ  ๒๗  ไมมกีารแปรญัตติ  ไมมกีารแกไข 

คณะกรรมการพจิารณาแลว ในสวนที่นอกเหนอืจากท่ีคณะกรรมการไดมีมติตามท่ีมีผู

ยื่นคําเสนอขอแปรญัตติไปแลว  เห็นวารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแวงใหญ  วาดวยการ

จัดการมูลฝอยถูกตองตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  จงึมมีตใิหคงไวตาม

รางเดมิทุกประการ  และใหสงรางเทศบัญญัตติามรางเดิมและฉบับท่ีมกีารแกไขเพ่ิมเติม  ตาม

มติคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติดังกลาวใหสภาเทศบาลพิจารณาในวาระที่  ๒  

และวาระที่  ๓  ตอไป 

ประธานฯ  -  กระผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย ตามมติของกรรมการแปรญัตติ  

โปรดยกมอื 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย ตามมติของกรรมการแปรญัตติ  ดวย

คะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสยีง ๑ เสยีง (ประธานสภาเทศบาล) 

ประธานฯ -  ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่สาม  วาระนี้ไมมกีารอภปิราย 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย โปรดยกมอื   

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย   ดวยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งด

ออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบยีบวาระท่ี  ๑๒ การพิจารณาญัตติ   เร่ืองรางเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  วาระท่ี  

๒  และวาระท่ี  ๓ 

ประธาน ฯ  -  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานตอท่ีประชุมครับ 

นายเสนห  โทอึ้น   กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  

สมาชิกสภาเทศบาล ๑  ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  มมีติใหสงรางเทศบัญญัตกิาร 

ควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว ใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติพิจารณา  ต้ังแต

วันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถงึวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  

๐๙.๐๐  น.  นัน้ 

เมื่อ วัน ท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๔   ต้ังแต เวลา  ๑๐ .๐๐  น .   เปนตนไป   

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตไิดมาประชุมพรอมกัน  และมมีติแตงต้ังให  

    ๑.  นายเสนห  โทอึ้น  ประธานกรรมการ 

    ๒.  นายหลวง  ดวงวิญญาณ   กรรมการ 

    ๓.  นายอาคม  หอมทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 และไดพิจารณารางเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตว  ตามมติของสภา

เทศบาลในระหวางการพิจารณาไมมสีมาชิกสภาเทศบาลยื่นคําขอแปรญัตติแตอยางใด  ผล

ของการพจิารณามดัีงนี้ 

    ขอ  ๑ ถงึขอ  ๑๗  ไมมกีารแปรญัตต ิ ไมมกีารแกไข 

     

 



- ๑๓ - 

คณะกรรมการพจิารณาแลวเห็นวา  รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแวงใหญ  วาดวย 

การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  มีความเหมาะสมและถูกตองตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   จงึมมีติใหคงไวตามรางเดมิทุกประการ  และใหสงรางเทศบัญญัติ

ดังกลาวใหสภาเทศบาลพิจารณาในวาระท่ี  ๒  และวาระท่ี  ๓  ตอไป 

ประธานฯ  -  กระผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตว ตามมตขิอง

กรรมการแปรญัตต ิ

มติที่ประชุม  เห็นชอบรางเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว ตามมติของกรรมการแปร 

ญัตติ  ดวยคะแนนเสียง  ๑๑  เสยีง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

ประธานฯ -  ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่สาม  วาระนี้ไมมกีารอภปิราย 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรอืปลอยสัตว โปรดยก

มอื   

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดวยคะแนนเสียง  

๑๑  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบยีบวาระท่ี  ๑๓ การพิจารณาญัตติ    เร่ืองรางเทศบัญญัตกิารควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย  วาระท่ี  

๒ และ  วาระท่ี  ๓ 

ประธานฯ  -  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานตอท่ีประชุมครับ 

นายเสนห  โทอึ้น   กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  

สมาชิกสภาเทศบาล ๑  ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  มมีติใหสงรางเทศบัญญัตกิาร 

ควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย ใหคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติพิจารณา  ต้ังแต

วันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถงึวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  เวลา  

๐๙.๐๐  น.  นัน้ 

เมื่อ วัน ท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๔   ต้ังแต เวลา  ๑๐ .๐๐  น .   เปนตนไป   

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตไิดมาประชุมพรอมกัน  และมมีติแตงต้ังให  

    ๑.  นายเสนห  โทอึ้น  ประธานกรรมการ 

    ๒.  นายหลวง  ดวงวิญญาณ   กรรมการ 

    ๓.  นายอาคม  หอมทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 และไดพิจารณารางเทศบัญญัติการควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย ตามมติของสภา 

เทศบาลในระหวางการพิจารณาไมมสีมาชิกสภาเทศบาลยื่นคําขอแปรญัตติแตอยางใด  ผล

ของการพจิารณามดัีงนี้ 

    ขอ  ๑ ถงึขอ  ๑๑   ไมมกีารแปรญัตติ  ไมมกีารแกไข 

 คณะกรรมการพจิารณาแลวเห็นวา  รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแวงใหญ  วาดวย

การควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย  มีความเหมาะสมและถูกตองตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   จงึมมีติใหคงไวตามรางเดมิทุกประการ  และใหสงรางเทศบัญญัติ

ดังกลาวใหสภาเทศบาลพิจารณาในวาระท่ี  ๒  และวาระท่ี  ๓  ตอไป 



- ๑๔ - 

ประธานฯ  -  กระผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติการควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางเทศบัญญัติการควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย ตามมติของกรรมการแปร

ญัตติ  ดวยคะแนนเสียง  ๑๑  เสยีง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

ประธานฯ -  ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่สาม  วาระนี้ไมมกีารอภปิราย 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย   

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย  ดวยคะแนนเสียง  

๑๑  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบยีบวาระท่ี  ๑๔ ญัตติ  เร่ืองขอความเห็นชอบจายเงินอุดหนุน 

ประธานฯ  -  ขอเชิญนายกเทศมนตรแีถลงญัตตติอที่ประชุมครับ 

นางประภาวรรณ  บุญตา  กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ขาพเจาขอเสนอญัตติ   เร่ือง    ขอความเห็นชอบ

รองนายกเทศมนตรี จายเงินอุดหนุน  ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้. 

หลักการ 

ตามท่ีเทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดรับอนุมัติ โอนเพ่ิมเงินงบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุน  

ประเภทเงินอุดหนุนโครงการแขงขันกฬีาแหงชาต ิ ครัง้ท่ี  ๔๐  จํานวนเงิน  ๑๔๐,๐๐๐.-  บาท  

   เหตุผล   

   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ.  

๒๕๔๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ   กําหนด   “การจายเงินตามมาตรา๖๗(๘)   เทศบาลจะกระทําได

เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว”    ดังนั้นเพ่ือให

การจายเงินอุดหนุน  เปนไปตามระเบียบกฎหมายกําหนด   เทศบาลตําบลแวงใหญ  จึงขอ

ความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน จงึเรียนมาเพื่อนําเสนอ

ใหสภาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 ซ่ึงดิฉันจะขอช้ีแจงรายละเอียดในการขอความเห็นชอบจายเงินเงินอุดหนุนตาม

โครงการแขงขันกีฬาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๐ (พ.ศ.๒๕๕๔)  เน่ืองจากจังหวัดขอนแกนไดแจงขอ

ความรวมมอืองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือสนับสนุนโครงการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติคร้ังท่ี ๔๐ (พ.ศ. 

๒๕๕๔) โดยกําหนดขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กและขนาด

กลางจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท/ป องคการบรหิารสวนตําบลขนาดใหญ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท/ป 

เทศบาลขนาดเล็กจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท/ป เทศบาลขนาดกลาง จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท/ป   

แตเน่ืองจากจังหวัดขอนแกนไดมกีารประชุมพิจารณากิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการ  และคาดวา

ตองใชงบประมาณดําเนินการประมาณ ๑๒๐ ลานบาท ดังน้ัน  จงึมคีวามจําเปนตองพิจารณา

จัดหางบประมาณเพิ่มข้ึน  และขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาต้ัง

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการดังกลาวเพิ่มเตมิในปงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔  จํานวน 

๒ ป รวมเปนเงินท้ังส้ิน 

- องคการบรหิารสวนตําบล  เปนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

- เทศบาลตําบล   เปนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 



- ๑๕ - 

    -  เทศบาลเมอืง  เปนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

 ดิฉันจงึขอนําเรียนช้ีแจงเหตุผลความจําเปนที่ตองเสนอขอความเห็นชอบจายเงิน

อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาตคิรัง้ที่  ๔๐ (พ.ศ.๒๕๕๔)  ใหทานสมาชิกได

รับทราบและพจิารณาคะ 

ประธานฯ  -  มสีมาชิกทานใดจะอภปิรายหรือไม  เชิญครับ 

นายนพินธ  จันทรเล็ก  กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ตามที่ทานผูบริหารไดเสนอญัตติขอความเห็นชอบ

สมาชิกสภาเทศบาล จายเงินอุดหนุนประเภทโครงการแขงขันกีฬาแหงชาติ  ครัง้ท่ี ๔๐  (พ.ศ. ๒๕๕๔)       ซึ่งในป 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔  เทศบาลไดต้ังงบประมาณใน

การสนับสนุนไวแลวปละ ๓๐,๐๐๐ บาท  รวมเปนเงิน  ๖๐,๐๐๐ บาท  และตามมติที่ประชุม

จังหวัดขอนแกนไดพิจารณาขอเพ่ิมงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอีกเปนเงิน 

๑๔๐,๐๐๐ บาท  ซ่ึงในสวน น้ีผมก็ไมขัดของในการใหความเห็นชอบในการสนับสนุน

งบประมาณในสวนนี้  แตผมขอทราบรายละเอียดการโอนเพิ่ม-โอนลดงบประมาณวาไดโอน

เงินงบประมาณมาจากสวนใด 

นางประภาวรรณ  บุญตา  กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ในการขอโอนงบประมาณรายจายเพ่ือสนับสนุน 

รองนายกเทศมนตรี โครงการแขงขันกฬีาแหงชาติครัง้ท่ี ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔)  น้ัน  ไดขอโอนงบประมาณจาก 

หนวยงานของสํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวด

เงินเดือนและคาจางประจํา ลักษณะเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน 

๑๔๐,๐๐๐ บาท ในสวนรายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ จะไดสําเนาใหสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบตอไป  

ประธานฯ  -  มสีมาชิกทานใดจะอภปิรายหรือไม  เชิญครับ 

-  ถาไมมทีานใดอภปิราย  กระผมจะขอมติทีป่ระชุมสภาแหงนี้ 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบ จายเงินอุดหนุน  โปรดยกมอื   

มติที่ประชุม  เห็นชอบจายเงินอุดหนุน  ดวยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  งดออกเสยีง ๑ เสียง 

(ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบยีบวาระท่ี  ๑๕      เร่ือง  อื่น ๆ    

นายหนูจุย  อทิธกุิล  กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ผมขอเรียนถามเก่ียวกับการดําเนนิโครงการขยาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขตประปาหมูบาน  คุมนอย  หมูท่ี  ๑  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในคราวประชุม 

ครัง้ท่ีผานมา ไมทราบวาขณะนี้ไดดําเนนิการไปถงึไหนแลวครับ  อกีเรื่องคือขอแจงไฟฟาดับท่ี

ซอยขุนทิพยทอง  หมูที่  ๒ ขอใหดําเนินการแกไขใหดวยครับ 

นายหนูอาน  สวาง  กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ผมมีขอเสนอใหพิจารณาในการดําเนินการซ่ึงเปน

สมาชิกสภาเทศบาล ความเดือดรอนของพี่นองประชาชน จํานวน  ๒  เรื่อง  ดังนี้ 

๑.  การวางทอระบายนํ้าภายในเขตบานดอนบาลไท หมูท่ี  ๒  บริเวณถนนชูเจริญ

  เช่ือมระหวางถนนจันทรนุสรณและถนนเทนอสิระ      ไมทราบวาเทศบาลจะมโีครงการในการ 

ดําเนนิการในสวนนี้หรอืไม  หากมงีบประมาณก็ขอใหพิจารณาดําเนนิการใหดวยครับ 

 

 



- ๑๖ – 

๒. การซอมแซมถนนท่ีใชในการเดินทางไปฝายหลวงจนถึงนาคุณแมคําไป  หนู

ตา พอจะมงีบประมาณในการซอมแซมหรือไมเพราะในขณะนี้ถนนชํารุดทรุดโทรมมาก 

นายเสนห  โทอึ้น   กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ผมมเีรื่องซักถามในการดําเนนิการแกไขปญหา

สมาชิกสภาเทศบาล ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนจํานวน  ๓  เรื่อง  ดังนี้ 

    ๑.  การวางทอระบายนํ้าฝายใหญหมูท่ี  ๕  บานบะแค  ซึ่งในชวงฤดูฝนน้ันไมสามารถ 

ดําเนนิการได  แตในชวงน้ีเขาสูฤดูแลงแลวผมจงึขอใหพิจารณาในการดําเนินการใหดวยครับ 

๒.  การวางทอระบายนํ้าบรเิวณหนาปมนํ้ามันคุณพอนยิม  ศรวีงษ  หมูท่ี  ๓ ขอให

พิจารณาดําเนินการใหดวยครับ 

๓.  โครงการขุดลอกฝายตนโพธิ์ซ่ึงในการขุดลอกไมไดมกีารวางทอระบายนํ้า  ผมจงึ

ขอใหเทศบาลพิจารณานําทอระบายนํ้าไปวางใหดวย  เพราะหากเขาสูชวงฤดูฝนหากมนํ้ีามาก

อาจทําใหถนนขาดไดครับ 

นายหนูจุย  อทิธิกุล  กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ผมมขีอซักถามเพ่ิมเติมในเรื่องของครูพ่ีเลี้ยงไดฝาก

สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามมาคืออยากใหพิจารณาใหยุดการเรียนการสอนในชวงเทศกาลจะไดหรือไมครับ 

นางประภาวรรณ  บุญตา  กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ในสวนการตอบขอซักถามในเรื่องตาง ๆ  ที่ทาน 

รองนายกเทศมนตรี สมาชิกไดสอบถามมานัน้  ดฉัินจะขอตอบขอซักถามเฉพาะในสวนท่ีดิฉันสามารถตอบได  แต 

ในบางเรื่องนัน้ก็เปนอํานาจหนาที่ของทานนายกเทศมนตรใีนการตัดสินใจ  ซึ่งดฉัินก็จะรับเรื่อง

ไวเพ่ือเสนอใหทานไดทราบตอไป  ดิฉันก็ขอตอบคําถามของทานสมาชิกดังน้ี 

 ๑.  การดําเนินการโครงการขยายเขตประปาหมูบานของคุมนอย  หมูท่ี  ๑ ซ่ึงไดรับ

ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเรยีบรอยแลวน้ัน  ซึ่งในเรื่องน้ีกําลังอยูระหวางการดําเนินการ

ในเรื่องของเอกสารในการประสานงานกับการประปาชนบทซ่ึงหากมคีวามคบืหนาอยางไรก็จะ

ไดแจงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบตอไป 

 ๒.  ครูพ่ีเล้ียงไดสอบถามเก่ียวกับการขอใหพิจารณาวันหยุดในชวงเทศบาล  ในเรื่องนี้

ดิฉันก็จะรับเร่ืองไวเพ่ือนําเรยีนทานนายกเทศมนตรตีอไป 

 ๓.  การวางทอระบายนํ้าหมูท่ี  ๒  ตั้งแตถนนชูเจริญเช่ือมระหวางถนนจันทรนุสรณ

และถนนเทนอสิระ  ซ่ึงในเร่ืองน้ีดิฉันก็จะไดนําเรยีนใหทานนายกเทศมนตรทีราบวาจะมวิีธีการ

หรอืพอจะจัดหางบประมาณจากสวนใดไดบางเพ่ือมาดําเนินการในสวนนี้  เพราะดฉัินก็เห็นวา

สวนนี้ถือเปนความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนจรงิ ๆ  

 ๔.  การซอมแซมถนนท่ีใชในการเดินทางไปฝายหลวงจนถึงนาคุณแมคําไป หนู

ตา ซ่ึงในสวนน้ีดิฉันก็ไดออกไปดูกับทานนายกฯแลว  และในขณะนี้เทศบาลไดมีเครื่องไม

เครื่องมอืท่ีจะสามารถดําเนินการได  ซ่ึงดฉัินก็จะไดนําเสนอใหทานนายกฯไดทราบเพ่ือจะได

พิจารณาในการดําเนินการตอไป 

 ๕.  การวางทอระบายนํ้าบรเิวณหนาปมนํ้ามันคุณพอนิยม  ศรีวงษ  หมูที่  ๓ ในสวนนี้

ก็จะไดนําเรยีนทานนายกฯเพ่ือพิจารณาในการดําเนินการตอไปคะ 

 ๖.  โครงการขุดลอกฝายตนโพธิ์ซ่ึงในการขุดลอกไมไดมกีารวางทอระบายนํ้า  ในเร่ือง

น้ีดฉัินคดิวานาจะสามารถดําเนินการเพราะเรามเีครื่องไมเครื่องมอืท่ีพรอมแลว  แตก็จะไดก็ 

 



- ๑๗ - 

นําเรยีนทานนายกฯเพ่ือพิจารณาในการดําเนินการตอไป  ดิฉันก็ขอตอบขอซักถามของทาน

สมาชิกสภาเทศบาลเพียงเทาน้ีคะ 

ประธานฯ  -  มสีมาชิกทานใดมขีอเสนอแนะหรือขอซักถามอกีหรือไม 

ท่ีประชุม  -  ไมมี 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐  น. 

(ลงช่ือ)  นิภาพร หนายโสก     ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุมฯ  (ลงช่ือ) สัญญา โมออน  เลขานุการสภาเทศบาล

ช่ัวคราว 

    (นางสาวนภิาพร  หนายโสก)                             (นายสัญญา  โมออน) 

         เจาพนักงานธุรการ          ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ                       

คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลไดตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕๕๔  

เมื่อวันท่ี   ๒๕  เดือน   มนีาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔   

(ลงช่ือ)       อาคม หอมทอง       คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล 

            (นายอาคม  หอมทอง) 

(ลงช่ือ)   ศุภลักษณ ศรโีสดา      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล 

          (นางศุภลักษณ  ศรโีสดา) 

(ลงช่ือ)        หนูอาน สวาง        คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล 

             (นายหนูอาน  สวาง)  

สภาเทศบาลไดรับรองรายงานการประชุม  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒    ประจําป  ๒๕๕๔          
เมื่อวันท่ี        เดือน     มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

(ลงช่ือ)      บุญถ่ิน ทุมภานนท ประธานสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ 

                                                      (นายบุญถิ่น  ทุมภานนท) 

 

 


