
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี 2561 
วันท่ี 13 สิงหาคม 2561  เวลา 14.00 น. 
ณ อาคารประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 

……………………… 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้มาประชุม    

    1. นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 
    2. นายวิทวสั  เสาศริิ  รองประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ             
    3. นายสธุน  อดุมทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1     
      4. นายประมวล ศริิอารยะพนัธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1 
    5. นายพงศ์ธวชั ตยิะชยัพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2      
    6. นายกฤษฎา  มโนสจุริตธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2 
    7. นายสภุณฏัฐ์ ตอ่ไพบลูย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2 
    8. นายสรุโชติ  โชคชยั  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3      
    9. นายกนก  ทองเป่ียม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี  เขต 3          
  10. นายกิตตพิศ  คงเดช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3      
  11. นายมนตรี  เซียงหลิว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3 
  12. นายสมศกัดิ์  พรผดุผอ่ง         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3           
  13. นายสนัธนะ  บวัชาต ิ  เลขานกุารสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  

ผู้ไม่มาประชุม 
    1. นายคงศกัดิ์  อินทรพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1         ลากิจ 
    2. นายพงษ์ศกัดิ์ ธาราภมูิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1         ลาป่วย  
    2. นายรังสิวฒุิ  ชโลปถมัภ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2         ลากิจ 
    3. นายอดุม  ชยัชนะพานิช     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3         ลากิจ 
             

คณะผู้บริหาร 
ผู้มาประชุม  

  1. นายจ าเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  
  2. นายสมชยั  อินปรุะ  รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  

    3. วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์   ศริิพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ      

   4. นายอนสุรณ์             อศัวสงคราม  รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
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    5. นางป่ินทิพย์  มโนสจุริตธรรม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
    6. นายสชุาติ  เอมวงษ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 

    

ผู้ไม่มาประชุม  
          1. นายวิบลูย์  เลาหสรุโยธิน     เลขานกุารนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ    

     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    1. น.ส.พิมพ์กมน ชลนทีสวสัดิ ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
       รก.ผู้อ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม  
    2. นางเยาวลกัษณ์ พรประเสริฐ ผู้อ านวยการกองการศกึษา 
    3. น.ส.พรสวรรค์ กรีโสภา  หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล 
       รก.ผู้อ านวยการส านกัการชา่ง 
    4. นายวิทรู  ภกัดิป์าน หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 
       รก.ผอ.กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
    5. นางสนัทดั  ร่ืนสด  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
       รก.ผู้อ านวยการกองการประปา     
    6. นายไกรฤกษ์ เลีย้งตระกลูงาม หวัหน้างานการเงินและบญัชี 
       รก.ผู้อ านวยการกองคลงั     
    7. นายสชุาต ิ ฤทธิแรง  ผู้จดัการสถานธนานบุาล             
    8. นายคมกริช  ศรีตองออ่น ตวัแทนส่ือมวลชน 

 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น.  
นายสนัธนะ  บวัชาต ิ  - บดันีถ้ึงก าหนดเวลานดัประชมุและมีสมาชิกฯ มาประชมุเกินกึ่งหนึง่แล้ว ถือวา่ 
เลขานกุารสภาฯ  ครบองค์ประชมุ ผมขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลได้โปรดจดุเทียนธูปบชูาพระ  
   และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไป 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - เรียนทา่นนายกเทศมนตรี ทา่นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หวัหน้าสว่น 
ประธานสภาฯ  การงานฯ และผู้ ท่ีเข้าร่วมประชมุทกุทา่น  วนันีเ้ป็นการประชมุสภาเทศบาล สมยัสามญั  
   สมยัท่ี 3 ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ผมขอเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตาม
   ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้  
 ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- มีสมาชิกฯ แจ้งลาประชมุ 4 ทา่น  ประกอบด้วย  1. นายคงศกัดิ ์ อินทรพานิช 
ประธานสภาฯ  ลากิจ   2. นายพงษ์ศกัดิ์  ธาราภมูิ ลาป่วย   3. นายรังสิวฒุิ  ชโลปถมัป์ ลากิจ  และ 4.  

   นายอดุม  ชยัชนะพานิช ลากิจ  ครับ    
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 ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครัง้ท่ี 1  ประจ าปี  
                 พ.ศ. 2561  เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญสมาชิกฯ ตรวจทานรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว  หากสมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  ต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเตมิข้อความของทา่น  โปรดแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบด้วยครับ  

    เม่ือไมมี่สมาชิกฯ ขอแก้ไข    ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุนีว้า่ สมาชิกฯ ทา่นใดท่ีเห็นชอบ 
    ให้การรับรองรายงานการประชมุฯ  สมยัสามญั  สมยัท่ี 2  ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี 2561 เม่ือ 
    วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ได้โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   
    ลาประชมุ 4 เสียง)       
  มตทิี่ประชุม ให้การรับรองด้วยเสียงส่วนมาก  

 

 ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  (กองการศกึษา) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุทา่น 
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ จตรุงค์  ศริิพานิชกร เป็นผู้ เสนอญตัตคิรับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ จตรุงค์  ศริิพานิชกร น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์  ศริิพานิชกร -    เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ตามท่ีทา่นนายก   
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรีได้มอบหมายกระผมเสนอญตัต ิเร่ือง ขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
   ประจ าปีงบประมาณ 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ครุภณัฑ์ 
   โฆษณาและเผยแพร่ ของโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ  เป็นเงิน 
   500,000 บาท     คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบรีุ ได้มีนโยบายในการพฒันาการจดั
   การศกึษาในโรงเรียน  รวมทัง้ศนูย์พฒันาเดก็เล็กสงักดัเทศบาลเมืองลพบรีุ   ให้เดก็มี 
   ความรู้ความสามารถ  และมีประสิทธิภาพ คณุภาพด้านการศกึษา พร้อมมีเทคโนโลยี  
   ท่ีทนัสมยัในปัจจบุนัเพ่ือใช้เป็นส่ือประชาสมัพนัธ์ในการจดักิจกรรมของโรงเรียนรวมทัง้
   ให้ประชาชน  ผู้ปกครอง  ได้รับข้อมลูขา่วสารของเทศบาลรวดเร็วยิ่งขึน้  รองรับการจดั  
   บริการสาธารณะสนบัสนนุจดักิจกรรมของชมุชนและหนว่ยราชการ       คณะผู้บริหาร
   ตระหนกัถึงความส าคญัตา่ง ๆ ดงักลา่ว   จงึจ าเป็นต้องขออนมุตัสิภาเทศบาลโอนเงิน 
   งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหมต่าม 
   รายการตอ่ไปนี ้  โอนลดงบประมาณจาก   แผนงานการศกึษา   งานก่อนวยัเรียนและ  
   ประถมศกึษา   หมวดเงินเดือน   ประเภทเงินเดือนพนกังาน  โอนลดเป็นเงิน 500,000  
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   บาท  รวมโอนลด  เป็นเงิน 500,000 บาท   ตัง้เป็นรายการใหมใ่นปีงบประมาณ  2561   

   แผนงานการศกึษา   งานก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา   หมวดคา่ครุภณัฑ์   ประเภท
   ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือเป็นคา่จดัซือ้ปา้ยประชาสมัพนัธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED 
   Billboard) พร้อมอปุกรณ์ตดิตัง้ แบบ LED full color display  ของโรงเรียนเทศบาล 3 
   ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ  ตัง้ไว้ 500,000 บาท  ตามรายละเอียดแนบท้าย    จงึ 
   เรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  พิจารณาอนมุตัใิห้โอน
   เงินงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่
   เป็นเงิน 500,000 บาท ทัง้นี ้การด าเนินการดงักลา่วเป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาเทศบาล 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น -
   ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2543  ข้อ 27  การโอนเงินงบ  
   ประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครุภณัฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลกัษณะ  ปริมาณ 
   คณุภาพเปล่ียนหรือโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหมใ่ห้เป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาท้องถ่ิน  
   ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ เพ่ือพิจารณาตอ่ไป   ขอแสดง 
   ความนบัถือ  จ าเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม   ผมขอถามมตท่ีิประชมุวา่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้โอนเงิน 
   งบประมาณรายจา่ยในแผนงานการศกึษา  งานก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  หมวด
   เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนกังาน  โอนลด  500,000  บาท   ไปตัง้เป็นรายการใหม ่
   แผนงานการศกึษา   งานก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  หมวดคา่ครุภณัฑ์   ประเภท 
   ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือเป็นคา่จดัซือ้ปา้ยประชาสมัพนัธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED 
   Billboard) พร้อมอปุกรณ์ตดิตัง้แบบ LED  full  color Display ของโรงเรียนเทศบาล 3 
   ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ   ตัง้ไว้ 500,000 บาท  โปรดยกมือครับ    
   (เห็นชอบ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   ลาประชมุ 4 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  (กองการศกึษา) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ จตรุงค์  ศริิพานิชกร เป็นผู้ เสนอญตัตคิรับ  
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นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ จตรุงค์  ศริิพานิชกร น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์  ศริิพานิชกร -    เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ตามท่ีทา่นนายก   
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรีได้มอบหมายกระผมเสนอญตัต ิเร่ือง ขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
   ประจ าปีงบประมาณ 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ครุภณัฑ์ 
   โฆษณาและเผยแพร่ ของโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ  เป็นเงิน 
   500,000 บาท     คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบรีุ ได้มีนโยบายในการพฒันาการจดั
   การศกึษาในโรงเรียน   รวมทัง้ศนูย์พฒันาเดก็เล็กสงักดัเทศบาลเมืองลพบรีุ   ให้เดก็มี
   ความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ คณุภาพด้านการศกึษา  พร้อมมีเทคโนโลยี  
   ท่ีทนัสมยัในปัจจบุนัเพ่ือใช้เป็นส่ือประชาสมัพนัธ์ในการจดักิจกรรมของโรงเรียนรวมทัง้
   ให้ประชาชน  ผู้ปกครอง  ได้รับข้อมลูขา่วสารของเทศบาลรวดเร็วยิ่งขึน้  รองรับการจดั  
   บริการสาธารณะ  สนบัสนนุจดักิจกรรมของชมุชนและหนว่ยราชการ     คณะผู้บริหาร
   ตระหนกัถึงความส าคญัดงักลา่ว     จงึจ าเป็นต้องขออนมุตัสิภาเทศบาลโอนเงินงบ -  
   ประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2561 ไปตัง้เป็นรายการใหมต่ามรายการตอ่ไป 
   นี ้  โอนลดงบประมาณจาก   แผนงานการศกึษา   งานก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  
   หมวดเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนกังาน โอนลดเป็นเงิน 500,000 บาท รวมโอนลด 
   เป็นเงิน 500,000 บาท  ตัง้เป็นรายการใหมใ่นปีงบประมาณ พ .ศ. 2561  แผนงานการ 

   ศกึษา งานระดบัมธัยมศกึษา หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
   เพ่ือเป็นคา่จดัซือ้ปา้ยประชาสมัพนัธ์อิเล็กทรอนิกส์  (LED  Billboard)  พร้อมอปุกรณ์ 
   ตดิตัง้ แบบ LED full color display  ของโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมือง
   ลพบรีุ ตัง้ไว้ 500,000 บาท  ตามรายละเอียดแนบท้าย    จงึเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอ 
   ตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  พิจารณาอนมุตัใิห้โอนเงินงบประมาณรายจา่ย -
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ เป็นเงิน  500,000  บาท  
   ทัง้นี ้การด าเนินการดงักลา่วเป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง  
   มหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ .ศ. 2541 แก้ไข
   เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่
   ครุภณัฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คณุภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตัง้
   จา่ยเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาท้องถ่ิน       ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ี
   ประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เพ่ือพิจารณาตอ่ไป    ขอแสดงความนบัถือ    จ าเริญ  
   สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม   ผมขอถามมตท่ีิประชมุวา่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้โอนเงิน 
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   งบประมาณรายจา่ยในแผนงานการศกึษา  งานก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  หมวด
   เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนกังาน  โอนลดเป็นเงิน  500,000  บาท   ไปตัง้จา่ยเป็น 
   รายการใหม่  แผนงานการศกึษา   งานระดบัมธัยมศกึษา  หมวดคา่ครุภณัฑ์  ประเภท
   ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือเป็นคา่จดัซือ้ปา้ยประชาสมัพนัธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED 
   Billboard)  พร้อมอปุกรณ์ตดิตัง้แบบ LED full color Display  ของโรงเรียนเทศบาล 4 
   ระบบสาธิตเทศบาลเมือง ลพบรีุ   ตัง้ไว้ 500,000 บาท  โปรดยกมือครับ    
   (เห็นชอบ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   ลาประชมุ 4 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  (กองการศกึษา) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ จตรุงค์  ศริิพานิชกร เป็นผู้ เสนอญตัตคิรับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ จตรุงค์  ศริิพานิชกร น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์  ศริิพานิชกร -    เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ตามท่ีทา่นนายก   
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรีได้มอบหมายกระผมเสนอญตัต ิเร่ือง ขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยใน
   การก่อสร้างตอ่เตมิท่ีบงัตาห้องน า้ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ 
   เป็นเงิน 357,000 บาท      เน่ืองจากอาคารห้องน า้ท่ีสร้างส าหรับนกัเรียนอยูใ่นบริเวณ  
   ท่ีมีการสญัจรไปมาของนกัเรียนระหวา่งอาคารเรียน   ซึง่ท าให้ภมูิทศัน์ของโรงเรียนไม ่
   สวยงามและนกัเรียนขาดความมัน่ใจในการใช้ห้องน า้       คณะผู้บริหารเทศบาลเมือง
   ลพบรีุ  ได้พิจารณาประโยชน์ใช้สอยห้องน า้  โรงเรียนเทศบาล 4  ระบบสาธิตเทศบาล 
   เมืองลพบรีุดงักลา่ว   เพ่ือให้เกิดความปลอดภยั  และปอ้งกนัอบุตัเิหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้  
   กบันกัเรียน  บคุลากรในโรงเรียน  และประชาชนผู้มาใช้บริการ   รวมทัง้แยกความเป็น
   สดัสว่นระหวา่งห้องน า้ชายกบัห้องน า้หญิงให้เหมาะสม    โดยเฉพาะเป็นการปรับปรุง  
   ภมูิทศัน์ท่ีสวยงาม  และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน   คณะ  
   ผู้บริหารตระหนกัถึงความส าคญัดงักลา่ว      จงึจ าเป็นต้องขออนมุตัสิภาเทศบาลโอน  
   เงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไปตัง้เป็นรายการใหมต่าม 
   รายการตอ่ไปนี ้  โอนลดงบประมาณจาก   แผนงานการศกึษา   งานก่อนวยัเรียนและ  
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   ประถมศกึษา  หมวดเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนกังาน   โอนลดเป็นเงิน 357,000  
   บาท  รวมโอนลด เป็นเงิน 357,000 บาท  ตัง้เป็นรายการใหมใ่นปีงบประมาณ  2561  
   แผนงานการศกึษา  งานระดบัมธัยมศกึษา  หมวดคา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทคา่
   ก่อสร้างตอ่เตมิท่ีบงัตาห้องน า้ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ  ตัง้
   ไว้ 357,000 บาท  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาล 
   เมืองลพบรีุ  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุพิจารณา
   อนมุตัใิห้โอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ไปตัง้จา่ยเป็น 
   รายการใหม ่ เป็นเงิน 357,000 บาท   ทัง้นี ้ การด าเนินการดงักลา่วเป็นอ านาจอนมุตัิ 
   ของสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณของ  - 
   องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
   การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครุภณัฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ท่ีท าให้  - 
   ลกัษณะ  ปริมาณ  คณุภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอ านาจ
   อนมุตัขิองสภาท้องถ่ิน   ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ เพ่ือ
   พิจารณาตอ่ไป     ขอแสดงความนบัถือ  จ าเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม   ผมขอถามมตท่ีิประชมุวา่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้โอนเงิน 
   งบประมาณรายจา่ยในแผนงานการศกึษา  งานก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  หมวด
   เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนกังาน  โอนลดเป็นเงิน 357,000 บาท ไปตัง้เป็นรายการ
   ใหมแ่ผนงานการศกึษา  งานระดบัมธัยมศกึษา  หมวดคา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 
   คา่ก่อสร้างตอ่เตมิท่ีบงัตาห้องน า้ โรงเรียนเทศบาล 4  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ   
   ตัง้ไว้ 357,000 บาท  โปรดยกมือครับ  (เห็นชอบ 11 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง   ลา 
   ประชมุ 4 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 
 

 ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านกัปลดัเทศบาล) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 

นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ สมชยั  อินปรุะ เป็นผู้ เสนอญตัตคิรับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ สมชยั  อินปรุะ น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
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นายสมชยั  อินปรุะ  -    เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ตามท่ีทา่นนายก   
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ได้มอบหมายกระผมเสนอญตัต ิเร่ือง ขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่   คา่ครุภณัฑ์  เพ่ือจดัซือ้ 
   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 22,000 
   บาท เพ่ือใช้ทดแทนเคร่ืองเดมิท่ีช ารุดและเส่ือมสภาพ  แตเ่น่ืองจากมิได้ตัง้งบประมาณ  
   เพ่ือการนีไ้ว้  จงึจ าเป็นต้องขออนมุตัิสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
   งบประมาณ 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ ดงันี ้ โอนลด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
   งานบริหารทัว่ไป งบบคุลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหนง่ 
   เป็นเงิน 22,000 บาท   โอนเพิ่มไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
   งานบริหารทัว่ไป งบลงทนุ หมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภทคา่ครุภณัฑ์
   คอมพิวเตอร์ คา่จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล (แบบท่ี 1) จ านวน 1 
   เคร่ือง (คณุลกัษณะตามบญัชีแนบท้าย)  เป็นเงิน 22,000 บาท   ทัง้นี ้ การด าเนินการ
   ดงักลา่วเป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วย
   วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  หมวด 4  ข้อ 27 การ 
   โอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้ลกัษณะ  

   ปริมาณ คณุภาพเปล่ียน หรือโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ ให้เป็นอ านาจอนมุตัขิอง
   สภาท้องถ่ิน     ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เพ่ือพิจารณา
   ตอ่ไป     ขอแสดงความนบัถือ  จ าเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม   ผมขอถามมตท่ีิประชมุวา่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้โอนเงิน 
   งบประมาณรายจา่ยในแผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานทัว่ไป   งบบคุลากร  
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินประจ าต าแหนง่  เป็นเงิน 22,000 บาท  โอน 
   เพิ่มไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่  แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารงานทัว่ไป  งบ 
   ลงทนุ  หมวด คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท คา่ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  คา่ 
   จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล (แบบท่ี 1)  จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน 
   22,000  บาท   โปรดยกมือครับ  (เห็นชอบ 11 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง   ลาประชมุ 
    4 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านกัปลดัเทศบาล) 
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นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ สมชยั  อินปรุะ เป็นผู้ เสนอญตัตคิรับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ สมชยั  อินปรุะ น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมชยั  อินปรุะ  -    เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ตามท่ีทา่นนายก   
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ได้มอบหมายกระผมเสนอญตัต ิเร่ือง ขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่   คา่ครุภณัฑ์  เพ่ือจดัซือ้ 
   เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  ชนิด Network (แบบ ท่ี 2)   จ านวน 1 
   เคร่ือง   เป็นเงิน  15,000  บาท  เพ่ือใช้ทดแทนเคร่ืองเดมิท่ีช ารุดและเส่ือมสภาพ   แต ่
   เน่ืองจากมิได้ตัง้งบประมาณเพ่ือการนีไ้ว้      จงึจ าเป็นต้องขออนมุตัสิภาเทศบาลโอน 
   เงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ ดงันี ้ 
   โอนลด แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป งบบคุลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย 
   ประจ า)  ประเภทเงินประจ าต าแหนง่  เป็นเงิน  15,000  บาท   โอนเพิ่มไปตัง้จา่ยเป็น 
   รายการใหม ่ แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป งบลงทนุ หมวดคา่ครุภณัฑ์ 
   ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท คา่ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์   คา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ชนิด  - 
   เลเซอร์  หรือชนิด LED ขาวด า  ชนิด Network (แบบท่ี 2)   จ านวน 1 เคร่ือง   
   (คณุลกัษณะตามบญัชีแนบท้าย)  เป็นเงิน  15,000  บาท    ในการด าเนินการดงักลา่ว
   เป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาเทศบาล    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิ ธีการ 
   งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541 หมวด 4  ข้อ 27 การโอนเงิน 

   งบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ  
    คณุภาพเปล่ียนหรือโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาท้องถ่ิน  
   ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ เพ่ือพิจารณาตอ่ไป  
     ขอแสดงความนบัถือ  จ าเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม   ผมขอถามมตท่ีิประชมุวา่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้โอนเงิน 
   งบประมาณรายจา่ยในแผนงานบริหารงานทัว่ไป    งานบริหารงานทัว่ไป   งบบคุลากร  
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินประจ าต าแหนง่ เป็นเงิน 15,000 บาท  โอน  
   เพิ่มไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารงานทัว่ไป  งบ 
   ลงทนุ  หมวด คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท คา่ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  คา่
   จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED  ขาวด า  ชนิด Network (แบบท่ี 2)   
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   จ านวน 1 เคร่ือง   เป็นเงิน 15,000 บาท  โปรดยกมือครับ  (เห็นชอบ 11เสียง   งดออก
   เสียง 1 เสียง   ลาประชมุ 4 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัตใิห้ความเหน็ชอบท าบันทกึข้อตกลง 
                        (MOU) ความร่วมมือในการน าเชือ้เพลิง (RDF) ที่แปรสภาพมาจากขยะ 
                        มูลฝอยไปก าจัดในโครงการก าจัดขยะมูลฝอยโดยการแปรสภาพเป็น 
                                 เชือ้เพลิง (RDF) และน าไปผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลเมือง 
                        พระพุทธบาท ระหว่างเทศบาลเมืองลพบุรีกับเทศบาลเมืองพระพุทธบาท 
      และขอความเหน็ชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาล  (กองสาธารณสขุฯ) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ อนสุรณ์  อศัวสงคราม เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ อนสุรณ์  อศัวสงคราม น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายอนสุรณ์  อศัวสงคราม - เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุ ๆ ทา่น   ข้าพเจ้าขอเสนอ  
รองนายกเทศมนตรี ญตัตเิร่ือง  ขออนมุตัใิห้ความเห็นชอบท าบนัทกึข้อตกลง (MOU)  ความร่วมมือในการ 
   น าเชือ้เพลิง (RDF)  ท่ีแปรสภาพมาจากขยะมลูฝอยในโครงการก าจดัขยะมลูฝอยโดย 
   การแปรสภาพเป็นเชือ้เพลิง (RDF)     และน าไปผลิตพลงังานไฟฟ้าของเทศบาลเมือง 
   พระพทุธบาท ระหวา่งเทศบาลเมืองลพบรีุกบัเทศบาลเมืองพระพทุธบาทและขอความ
   เห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาล ดงันี  ้  ตามท่ีเทศบาลเมืองลพบรีุ มีความประสงค์ 
   ท่ีจะเข้าร่วมโครงการก าจดัขยะมลูฝอยโดยแปรสภาพเป็นเชือ้เพลิง (RDF)  และน าไป 
   ผลิตพลงังานไฟฟ้า กบั เทศบาลเมืองพระพทุธบาท  ได้จดัท าบนัทกึข้อตกลงร่วมกนั  
   (MOU) โดยเทศบาลเมืองลพบรีุยินดีจะสนบัสนนุเชือ้เพลิง RDF ให้แก่โรงงานผลิตไฟฟ้า 
   ท่ีตัง้อยู ่ณ ต าบลหนองไขน่ า้ อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ ในเขตพืน้ท่ีเทศบาลต าบล  
   หินกอง ตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ในโครงการผลิต  

   ไฟฟ้าจากขยะมลูฝอย  ในรูปแบบ Feed – in - Tariff (FIT)  โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี  ้

  1.  เพ่ือให้สามารถด าเนินการก าจดัขยะมลูฝอยได้อยา่งถกูสขุลกัษณะ  มีความยัง่ยืน 
  และครบวงจร   2. เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนในเขตปกครองของทัง้สอง 
  ฝ่ายในอนัท่ีจะได้รับการก าจัดขยะมลูฝอยท่ีถกูสขุลกัษณะและมีความยัง่ยืน ประกอบ 

   กบัเทศบาลเมืองพระพทุธบาท ยินดีให้เทศบาลเมืองลพบรีุเข้าร่วมโครงการฯ ดงักลา่ว 
   เพ่ือจะได้น าเชือ้เพลิง (RDF) มาใช้เป็นพลงังานทดแทนมาผลิตพลงังานไฟฟ้า ณ พืน้ท่ี 
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   ตามศกัยภาพตามแนวทางคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (กกพ.) ในโครงการ 
   ผลิตไฟฟ้าจากขยะมลูฝอยในรูปแบบดงักลา่ว    ดงันัน้   เพ่ือถือปฏิบตัใิห้เป็นไปตาม 
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจดัการมลูฝอย พ .ศ. 2560 ข้อ 13 และประกาศ 
   คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ .ศ. 2558 เร่ือง การ 
   ท าความตกลงร่วมกนัจดัท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ข้อ 2  
   (2) ซึง่จะต้องมีการลงนามร่วมกนัในบนัทกึข้อตกลง (MOU) ทัง้สองหนว่ยงาน เพ่ือน า 
   บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เสนอให้สภาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพิจารณา 
   ให้ความเห็นชอบ  นัน้      จงึเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมือง 
   ลพบรีุ  เพ่ือพิจารณาอนมุตัใิห้ความเห็นชอบท าบนัทกึข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ 
   ในการน าเชือ้เพลิง (RDF) ท่ีแปรสภาพมาจากขยะมลูฝอยไปก าจดัในโครงการก าจดั 
   ขยะมลูฝอยโดยการแปรสภาพเป็นเชือ้เพลิง (RDF) และน าไปผลิตพลงังานไฟฟ้าของ 
   เทศบาลเมืองพระพทุธบาทระหวา่งเทศบาลเมืองลพบรีุกบัเทศบาลเมืองพระพทุธบาท  
    ตามเอกสารแนบท้ายญตัตนีิ  ้  และขอความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาลเมือง
   ลพบรีุ  ประกอบด้วย  เทศบาลเมืองพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรีุ  และเทศบาลต าบล
   หินกอง ต าบลหนองไขน่ า้  อ าเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรีุ   ตามมาตรา 57 ทวิ  แหง่ 
   พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552  จงึขอ
   ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลพบรีุพร้อมญตัตนีิต้อ่ไป      ขอได้โปรดน าเสนอ
   ตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เพ่ือพิจารณาตอ่ไป          ขอแสดงความนบัถือ  
   จ าเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม   ผมขอถามมติของท่ีประชมุวา่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบให้ท า MOU 
   ความร่วมมือในการน าเชือ้เพลิง (RDF)   แปรสภาพมาจากขยะมลูฝอยไปก าจดัใน - 
   โครงการก าจดัขยะมลูฝอยโดยการแปรสภาพเป็นเชือ้เพลิง (RDF)  และน าไปผลิต - 
   พลงังานไฟฟ้ากบัเทศบาลเมืองพระพทุธบาท   โปรดยกมือครับ   (เห็นชอบ 11 เสียง  
   งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 4 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- สมาชิกทา่นใดเห็นชอบให้ท ากิจการนอกเขตกบัเทศบาลเมืองพระพทุธบาท
ประธานสภาฯ  และเทศบาลต าบลหินกอง ณ ต าบลหนองไขน่ า้  อ าเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรีุ 
   โปรดยกมือครับ  (เห็นชอบ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 4 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 
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 ระเบียบวาระท่ี  9  เร่ืองการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระที่ 1)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนิติธร  เดชรังสฤษดิ์ - เชิญทา่นนายกเทศมนตรีแถลงงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 1 ประจ าปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครับ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ ตามท่ีสภา 
นายกเทศมนตรี  เทศบาลเมืองลพบรีุ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจ า 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้ว นัน้  บดันี ้ ปรากฏวา่เทศบาลเมืองลพบรีุมีความจ าเป็น  
   ต้องตัง้งบประมาณรายจา่ยเพิ่มขึน้เน่ืองจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึน้ ประกอบ 
   กบัเทศบาลเมืองลพบรีุ   มีรายรับเกินยอดรวมทัง้สิน้ของประมาณการรายรับ   เป็นเงิน
   ทัง้สิน้ 9,505,000 บาท   ท าให้มีความจ าเป็นต้องตัง้งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ ฉบบั  
   ท่ี 1 เป็นเงินทัง้สิน้ 9,505,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบญัญัตงิบประมาณ 
   รายจา่ยเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ท่ีเสนอมาพร้อมนี ้ บนัทกึ 

   หลกัการและเหตผุล  งบประมาณรายจา่ยทัว่ไปทัง้สิน้ 9,505,000 บาท  มีรายละเอียด
   ดงันี ้   แผนงานบริหารงานทัว่ไป  45,000  บาท    แผนงานสาธารณสขุ  52,600  บาท 
   แผนงานเคหะและชมุชน  9,214,000  บาท       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน
           1,000  บาท  แผนงานงบกลาง  192,100  บาท  จงึขอเสนอร่างเทศบญัญตังิบประมาณ
   รายจา่ยเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาล
   เมืองลพบรีุพิจารณาเห็นชอบตอ่ไป 

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ผมขอเชิญเลขานกุารสภาฯ  ได้ชีแ้จงรายละเอียด และวิธีการของการพิจารณา 
ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี 1 ก่อนครับ 
นายสนัธนะ  บวัชาต ิ-     เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น 
เลขานกุารสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 

   แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2554   ข้อ 47  ในการพิจารณาญตัตร่ิางข้อบญัญตัิ
   วาระท่ีหนึง่ให้ท่ีประชมุสภาท้องถ่ินปรึกษาในหลกัการแหง่ข้อบญัญตัแิละลงมตวิา่จะรับ  
   หลกัการแหง่ร่างเทศบญัญตันิัน้หรือไม่   หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย 
   ห้ามมิให้ลงมตกิ่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินได้อภิปรายในเร่ืองนัน้พอสมควรแล้ว ประกอบ  
   กบัข้อ 45 วรรคสาม  ญตัตร่ิางเทศบญัญตังิบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว  

   ไมไ่ด้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตไิว้ไมน้่อย  
   กวา่ย่ีสิบส่ีชัว่โมงนบัแตส่ภาท้องถ่ินมีมตรัิบหลกัการแหง่ร่างข้อบญัญตังิบประมาณนัน้ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์-   ขอเชิญสมาชิกทกุทา่นได้ปรึกษากนัในหลกัการของร่างเทศบญัญตัิฉบบันีค้รับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายบ้างหรือไม่ครับ    ถ้าไมมี่ทา่นใดขออภิปรายและในขณะนี ้
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   สมาชิกอยูค่รบองค์ประชมุแล้ว    ผมจงึจะขอถามมติของท่ีประชมุนีว้า่  สมาชิกทา่นใด
   เห็นชอบรับหลกัการแหง่ร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 1 ประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2561  โปรดยกมือครับ  (รับหลกัการ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   
   ลาประชมุ 4 เสียง) 
 มตทิี่ประชุม   - รับหลักการด้วยเสียงส่วนมาก (เวลา 15.20 น.) 
 

 ระเบียบวาระท่ี  10  การเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการแปรญัตตร่ิาง 
        เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2561 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - เชิญเลขานกุารสภาฯ ชีแ้จงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสนัธนะ  บวัชาต ิ-     เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น 
เลขานกุารสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน  พ .ศ. 2547 
   แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554  หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  ข้อ 103 

   คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมี  2  ประเภท คือ  (1) คณะกรรมการสามญั ประกอบด้วย 
   สมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจ านวนไมน้่อยกวา่สามคนแตไ่มเ่กินเจ็ดคน   (2) คณะกรรมการ  
   วิสามญั ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือบคุคลท่ีไมไ่ด้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
   มีจ านวนไมน้่อยกวา่สามคนแตไ่มเ่กินเจ็ดคน    ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน มี 
   หน้าท่ีกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเร่ืองใด ๆ  อนัอยูใ่นกิจการของสภาท้องถ่ิน  
   แล้วรายงานตอ่สภาท้องถ่ิน    ข้อ 105 ภายใต้บงัคบัข้อ 103  และข้อ 104 สภาท้องถ่ิน 
   มีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบคุคลท่ีไมไ่ด้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน เป็น คณะ  
   กรรมการสภาท้องถ่ินชดุตา่ง ๆ    ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถ่ิน  

   ดงันี ้ (1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  (2) คณะกรรมการแปรญตัตร่ิางข้อ  

   บญัญตั ิ (3) คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีสภาท้องถ่ินเห็นสมควร   ข้อ 107 ภายใต้บงัคบั 
   ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  
   เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือบคุคลท่ีไมไ่ด้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วแตก่รณี  ใน 
   กรณีสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้ เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไมน้่อยกวา่สองคน  

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ตามท่ีเลขานกุารสภาฯ  ได้ชีแ้จงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย  ข้อบงัคบั 
ประธานสภาฯ  การประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 103 (1) 
   คณะกรรมการสามญั ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน แต่ 
   ไมเ่กิน 7 คน    ผมจงึขอถามมตท่ีิประชมุวา่ จะก าหนดให้คณะกรรมการแปรญตัตร่ิาง 
   เทศบญัญตัฯิ มีจ านวนก่ีคน    เชิญครับ  
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นายประมวล  ศริิอารยะพันธ์ - กราบเรียนทา่นประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   กระผม  
สมาชิกสภาฯ  นายประมวล  ศริิอารยะพนัธ์ สมาชิกฯ เขต 1 ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญตัติ  
   ร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   ให้มี 3 คน ครับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอยา่งอ่ืนหรือไมค่รับ     ถ้าไมมี่ผู้ใดเสนออยา่งอ่ืน 
ประธานสภาฯ  และขณะนีมี้สมาชิกอยูค่รบองค์ประชมุ   ผมขอถามมติของท่ีประชมุวา่ สมาชิกทา่นใด  
   เห็นสมควรแตง่ตัง้คณะกรรมการแปรญตัตฯิ จ านวน 3 คน  โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ 
   11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 4 เสียง)   
 มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบให้แต่งตัง้คณะกรรมการแปรญัตตฯิ จ านวน 3 คน  

 

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขัน้ตอนตอ่ไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญตัต ิจ านวน 3 คน โดยจะเลือก 
ประธานสภาฯ  ตามล าดบั    เชิญสมาชิกฯ เสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญตัตฯิ คนท่ี 1
      เชิญครับ 

นายพงศ์ธวชั  ตยิะชยัพานิช - กราบเรียนทา่นประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  กระผม  
สมาชิกสภาฯ  นายพงศ์ธวชั  ตยิะชยัพานิช   สมาชิกฯ เขต 2  ขอเสนอช่ือ  นายสรุโชต ิ โชคชยั   เป็น  
   คณะกรรมการแปรญตัตฯิ คนท่ี 1 ครับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ขอผู้ รับรอง 2 ทา่นครับ    มีสมาชิกยกมือรับรอง 2 ทา่น คือ นายวิทวสั  เสาศริิ 
ประธานสภาฯ  กบั นายกนก  ทองเป่ียม  มีทา่นใดจะเสนอช่ือสมาชิกทา่นอ่ืนอีกหรือไมค่รับ     ถ้าไมมี่ 
       ถือวา่  คณุสรุโชต ิ โชคชยั ได้รับการเลือกเป็นกรรมการแปรญตัตคินท่ี 1 ตามข้อบงัคบั  
   การประชมุฯ ข้อ 14    ตอ่ไปผมขอเชิญสมาชิกเสนอรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการ
   แปรญตัตร่ิางเทศบญัญตัฯิ คนท่ี 2 เชิญครับ 

นายมนตรี  เซียงหลิว - กราบเรียนทา่นประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  กระผม 
สมาชิกสภาฯ  นายมนตรี  เซียงหลิว  สมาชิกฯ เขต 3 ผมขอเสนอช่ือ  ทา่นสภุณฏัฐ์  ตอ่ไพบลูย์  เป็น 
   คณะกรรมการแปรญตัตฯิ คนท่ี 2 ครับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ขอผู้ รับรอง 2 ทา่นครับ  สมาชิกยกมือรับรอง 2 ทา่น คือ นายสธุน  อดุมทรัพย์
ประธานสภาฯ  กบั นายกิตตพิศ  คงเดช    มีทา่นใดจะเสนอช่ือสมาชิกทา่นอ่ืนอีกหรือไมค่รับ    ถ้าไมมี่    
   ถือวา่  คณุสภุณัฏฐ์  ตอ่ไพบลูย์  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญตัตคินท่ี 2   ตาม 

   ข้อบงัคบัการประชมุฯ  ข้อ 14   ขอเชิญสมาชิกเสนอรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการ
   แปรญตัตร่ิางเทศบญัญตัฯิ คนท่ี 3     เชิญครับ 
นายกิตตพิศ  คงเดช -  กราบเรียนทา่นประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  กระผม  
สมาชิกสภาฯ  นายกิตตพิศ  คงเดช  สมาชิกฯ เขต 3  ผมขอเสนอช่ือของ  ทา่นมนตรี  เซียงหลิว  เป็น  
   คณะกรรมการแปรญตัตฯิ คนท่ี 3 ครับ 
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นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ขอผู้ รับรอง 2 ทา่นด้วยครับ    มีสมาชิกยกมือรับรอง 2 ทา่น  คือ นายกฤษฎา  
ประธานสภาฯ  มโนสจุริตธรรม กบั นายพงศ์ธวชั  ตยิะชยัพานิช    มีทา่นใดจะเสนอช่ือสมาชิกทา่นอ่ืน 
   อีกหรือไม่    ถ้าไมมี่  ถือวา่  คณุมนตรี  เซียงหลิว  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญตัตฯิ  
   คนท่ี 3 ตามข้อบงัคบัการประชมุฯ ข้อ 14  
 มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระท่ี  11  เร่ืองการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตต่ิอคณะกรรมการแปรญัตตฯิ   
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - เชิญเลขานกุารสภาฯ ชีแ้จงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสนัธนะ  บวัชาต ิ- เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  ตามระเบียบ  
เลขานกุารสภาฯ  กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน พ .ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเตมิ 
   ถึง ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญตัตร่ิางข้อบญัญตังิบประมาณจะพิจารณา 

   สามวาระรวดเดียวไมไ่ด้  และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า  
   แปรญตัตไิว้ไมน้่อยกวา่ย่ีสิบส่ีชัว่โมง  นบัแตส่ภาท้องถ่ินมีมตรัิบหลกัการแหง่ร่างข้อ -  
   บญัญตังิบประมาณนัน้ ข้อ 49 ญตัตร่ิางข้อบญัญตัท่ีิสภาท้องถ่ินลงมตรัิบหลกัการแล้ว 
   ถ้าจะต้องสง่ให้คณะกรรมการแปรญตัตพิิจารณา   ให้ประธานสภาท้องถ่ินสง่ร่างข้อ -  
   บญัญตันิัน้ไปให้คณะกรรมการแปรญตัตพิิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชมุสภาท้องถ่ิน
   จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตติอ่คณะกรรมการแปรญตัตไิว้ด้วย  ภายใน
   ระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติท่ีสภาท้องถ่ินก าหนดตามวรรคหนึง่  ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือ   
     สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเตมิร่างข้อบญัญตั ิก็ให้เสนอค าแปรญตัติ  
   ลว่งหน้าเป็นหนงัสือ  โดยให้แปรญตัตเิป็นรายข้อ และเสนอตอ่ประธานคณะกรรมการ  
   แปรญตัต ิ   ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้แปรญตัต ิจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
   รับรองเชน่เดียวกบัการเสนอญตัต ิ จงึเห็นควรให้ท่ีประชมุสภาเทศบาลได้ก าหนดระยะ  
   เวลาเสนอค าแปรญตัตติอ่คณะกรรมการแปรญตัต ิตอ่ไปครับ    
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ขอเชิญสมาชิกได้ร่วมกนัพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตติอ่คณะ 
ประธานสภาฯ  กรรมการแปรญตัตฯิ  ตามระเบียบฯ ข้อบงัคบัการประชมุสภาฯ ข้อ 45 วรรคสาม  ครับ 

นายมนตรี  เซียงหลิว - กราบเรียนทา่นประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   กระผม  
สมาชิกสภาฯ  นายมนตรี  เซียงหลิว   สมาชิกฯ เขต 3  ขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตฯิ 
   ไว้ไมน้่อยกวา่ 10 วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ี 16 – 25 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
   ทกุวนัไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ ครับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอยา่งอ่ืนอีกหรือไม่     ถ้าไมมี่ผู้ เสนอเป็นอยา่งอ่ืน 
ประธานสภาฯ  และขณะนีมี้สมาชิกอยูค่รบองค์ประชมุ   ผมขอถามมติของท่ีประชมุวา่ สมาชิกทา่นใด 
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   เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติไว้ไมน้่อยกวา่ 10 วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ี 16 –  
   25 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ทกุวนัไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ  โปรดยกมือ 
   ขึน้ครับ  (เห็นชอบ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 4 เสียง)   
 มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตฯิ ไว้ไม่น้อยกว่า 10 วัน  
นับตัง้แต่วันท่ี 16 – 25 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - เม่ือสภาเทศบาลได้ด าเนินการตามขัน้ตอนของระเบียบฯ ข้อบงัคบัการประชมุ 
ประธานสภาฯ  สภาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผมขอให้เลขานกุารสภาฯ ด าเนินการตามความในระเบียบฯ
   ขัน้ตอนตอ่ไปครับ  

นายสนัธนะ  บวัชาต ิ- เรียนทา่นประธานสภาเทศบาลฯ   ผมขอนดัประชมุคณะกรรมการแปรญตัตฯิ  
เลขานกุารสภาฯ  ครัง้แรก  ในวนัท่ี 13 สิงหาคม 2561  เวลา 15.20 น. ณ ห้องประชมุสภาเทศบาล  เพ่ือ 
   เลือกประธานและเลขานกุารคณะกรรมการแปรญตัติ ตามขัน้ตอนในระเบียบข้อบงัคบั 
   การประชมุสภาท้องถ่ินฯ  ข้อ 109 การนดัประชมุและเปิดประชมุคณะกรรมการสภา - 
   ท้องถ่ินครัง้แรก ให้เป็นหน้าท่ีของเลขานกุารสภาท้องถ่ิน ให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  
   คณะหนึง่ ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานกุารจากกรรมการสภาท้องถ่ินคณะนัน้ ๆ  
   ในการประชมุคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่  
   ของคณะกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ  มตขิองคณะกรรมการสภาท้องถ่ินให้ 
   ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานกรรมการออกเสียงชีข้าด   

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ผมจะได้สง่ร่างเทศบญัญตัฯิ ฉบบัท่ีผา่นการลงมตรัิบหลกัการแล้วนีใ้ห้กบัคณะ  
ประธานสภาฯ  กรรมการแปรญตัตภิายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้และผมขอแจ้งนดัประชมุเพ่ือพิจารณา 
   ร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   วาระท่ี 2   และวาระท่ี 3   ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 สิงหาคม 2561  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 
   ประชมุแหง่นีค้รับ   ผมขอพกัการประชมุฯ เป็นเวลา 20 นาที หลงัจากนัน้เราจะกลบัมา 
   ประชมุเพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 12, 13, 14,15 กนัตอ่ในเวลา 16.00 น. นะครับ 

 

                        ( - พกัการประชมุเป็นเวลา 20 นาที  และเร่ิมประชมุกนัอีกครัง้ในเวลา 16.00 น. - ) 
 

 ระเบียบวาระท่ี  12  เร่ืองการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (วาระที่ 1)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - เรียนเชิญทา่นนายกเทศมนตรีแถลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครับ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - เรียนทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ   บดันี ้ ถึงเวลา
นายกเทศมนตรี  ท่ีนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ จะได้เสนอร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี  
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   ตอ่สภาเทศบาลเมืองลพบรีุอีกครัง้หนึง่  ฉะนัน้ ในโอกาสนีน้ายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
   จงึขอชีแ้จงให้ทา่นประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทกุทา่นได้ทราบถึงสถานะการคลงั   
   ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562   ดงันี ้
   1. สถานะการคลงั   1.1.  งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 
   วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561  เทศบาลเมืองลพบรีุมีสถานะการเงิน  ดงันี ้ เงินฝากธนาคาร    
   163,907,934.69  บาท   เงินสะสม   122,677,309.57  บาท   ทนุส ารองเงินสะสม                  
   47,699,661.62 บาท  รายการกนัเงินไว้แบบก่อหนีผ้กูพนัและยงัไมไ่ด้เบกิจา่ย จ านวน  
   3  โครงการ  รวม  126,778,400  บาท  รายการท่ีได้กนัเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนีผ้กูพนั  
   จ านวน  9  โครงการ  รวม  9,989,000  บาท  เงินกู้คงค้าง  49,552,287.26  บาท   2.  
   การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561    (1)   
   รายรับจริง   จ านวน  283,620,888.03  บาท   ประกอบด้วย   หมวดภาษีอากร         
   19,090,887.46  บาท  หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต  12,405,917.95   
   บาท  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,892,326.17 บาท  หมวดรายได้จากสาธารณปูโภค 
   และการพาณิชย์ 1,086,836 บาท  หมวดรายได้เบด็เตล็ด  990,137.20  บาท   หมวด 
   ภาษีจดัสรร  84,975,229.25  บาท   หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป  161,179,554.00  บาท  

   (2) เงินอดุหนนุท่ีรัฐบาลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์  28,619,004.96  บาท   (3) รายจา่ย
   จริง  จ านวน  220,169,083.37  บาท  ประกอบด้วย  งบกลาง  28,687,304.62  บาท 
   งบบคุลากร  99,267,521.34  บาท   งบด าเนินงาน  72,944,787.41  บาท   งบลงทนุ                           
   5,800,650.00  บาท  งบเงินอดุหนนุ  13,468,820.00  บาท     (4) รายจา่ยท่ีจา่ยจาก
   เงินอดุหนนุท่ีรัฐบาลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์  28,236,258.62  บาท      (5) มีการจา่ย 
   เงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี  17,051,400  บาท     3. งบเฉพาะการ ณ 
   วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561    3.1 กิจการสถานธนานบุาล    รายรับจริง  25,961,548.75   
   บาท  รายจา่ยจริง  11,707,163.28  บาท  ก าไรสะสม  8,695,271.33  บาท  เงินฝาก
   ธนาคารทัง้สิน้  46,649,949.32  บาท    ทรัพย์จ าน า  130,439,350.00  บาท      3.2  
   กิจการประปา   รายรับจริง  10,972,946.86  บาท  รายจา่ยจริง  8,596,544.54  บาท 

   เงินสะสม   5,111,729.42  บาท          เงินฝากธนาคารทัง้สิน้  15,083,693.35  บาท 
   ประมาณการรายรับ - ประมาณการรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   มีดงันี ้ 
   ประมาณการรายรับ   รายได้จดัเก็บเอง  46,278,000  บาท   รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้ว 
   จดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  117,000,500  บาท     รายได้ท่ีรัฐบาลอดุหนนุ 
   ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  208,682,000  บาท     รวมประมาณการรายรับทัง้สิน้   
   371,960,500  บาท  ประมาณการรายจา่ย  งบกลาง  53,173,800  บาท  งบบคุลากร         
   156,808,664  บาท  งบด าเนินงาน  105,611,236  บาท  งบลงทนุ  37,958,300  บาท 
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   งบเงินอดุหนนุ 18,398,000 บาท  รวมประมาณการรายจา่ยทัง้สิน้ 371,950,000 บาท 
   บนัทกึหลกัการและเหตผุล       ประกอบร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2562      ของเทศบาลเมืองลพบรีุ           แผนงานบริหารงานทัว่ไป    
     44,938,900 บาท   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 14,839,700 บาท   แผนงาน 
   การศกึษา 174,112,900บาท   แผนงานสาธารณสขุ 9,822,200 บาท   แผนงานเคหะ 
   และชมุชน 64,038,100 บาท  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 6,524,400 บาท 
   แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ 4,500,000 บาท     แผนงานงบกลาง  
    53,173,800 บาท   รวมทัง้สิน้ 371,950,000 บาท     งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กิจการประปา  รายรับ 14,660,000 บาท   รายจา่ย 
   14,660,000  บาท      กิจการสถานธนานบุาล   รายรับ  39,510,000  บาท   รายจา่ย  
   22,213,000  บาท          รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างเทศบญัญตังิบประมาณ  
   รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        จงึขอเสนอร่างเทศบญัญตังิบประมาณ 
   รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุพิจารณา  

   เห็นชอบตอ่ไป   ขอแสดงความนบัถือ  จ าเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมือองลพบรีุ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ผมขอเชิญเลขานกุารสภาฯ  ได้ชีแ้จงรายละเอียด และวิธีการของการพิจารณา 
ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี 1 ก่อนครับ 
นายสนัธนะ  บวัชาต ิ-     เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น 
เลขานกุารสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 

   แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2554   ข้อ 47  ในการพิจารณาญตัตร่ิางข้อบญัญตัิ
   วาระท่ีหนึง่ให้ท่ีประชมุสภาท้องถ่ินปรึกษาในหลกัการแหง่ข้อบญัญตัแิละลงมตวิา่จะรับ  
   หลกัการแหง่ร่างเทศบญัญตันิัน้หรือไม่   หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย 
   ห้ามมิให้ลงมตกิ่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินได้อภิปรายในเร่ืองนัน้พอสมควรแล้ว ประกอบ  
   กบัข้อ 45 วรรคสาม  ญตัตร่ิางเทศบญัญตังิบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
   ไมไ่ด้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตไิว้ไมน้่อย  
   กวา่ย่ีสิบส่ีชัว่โมงนบัแตส่ภาท้องถ่ินมีมตรัิบหลกัการแหง่ร่างข้อบญัญตังิบประมาณนัน้  

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์-   ขอเชิญสมาชิกทกุทา่นได้ปรึกษากนัในหลกัการของร่างเทศบญัญตัิฉบบันีค้รับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายบ้างหรือไม่ครับ    ถ้าไมมี่ทา่นใดขออภิปรายและในขณะนี ้
   สมาชิกอยูค่รบองค์ประชมุแล้ว    ผมจงึจะขอถามมติของท่ีประชมุนีว้า่  สมาชิกทา่นใด
   เห็นชอบรับหลกัการแหง่ร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2562  
   โปรดยกมือครับ  (รับหลกัการ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 4 เสียง) 
 มตทิี่ประชุม   - รับหลักการด้วยเสียงส่วนมาก (เวลา 16.15 น.) 
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 ระเบียบวาระท่ี  13  การเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการแปรญัตตร่ิาง 
        เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - เชิญเลขานกุารสภาฯ ชีแ้จงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสนัธนะ  บวัชาต ิ-     เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น 
เลขานกุารสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน  พ .ศ. 2547 
   แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554  หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  ข้อ 103 

   คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมี  2  ประเภท คือ  (1) คณะกรรมการสามญั ประกอบด้วย 
   สมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจ านวนไมน้่อยกวา่สามคนแตไ่มเ่กินเจ็ดคน   (2) คณะกรรมการ  
   วิสามญั ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือบคุคลท่ีไมไ่ด้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
   มีจ านวนไมน้่อยกวา่สามคนแตไ่มเ่กินเจ็ดคน    ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน มี 

   หน้าท่ีกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเร่ืองใด ๆ  อนัอยูใ่นกิจการของสภาท้องถ่ิน  

   แล้วรายงานตอ่สภาท้องถ่ิน    ข้อ 105 ภายใต้บงัคบัข้อ 103  และข้อ 104 สภาท้องถ่ิน 
   มีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบคุคลท่ีไมไ่ด้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน เป็น คณะ  
   กรรมการสภาท้องถ่ินชดุตา่ง ๆ    ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถ่ิน  

   ดงันี ้ (1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  (2) คณะกรรมการแปรญตัตร่ิางข้อ  

   บญัญตั ิ (3) คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีสภาท้องถ่ินเห็นสมควร  ข้อ 107 ภายใต้บงัคบั 
   ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  
   เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือบคุคลท่ีไมไ่ด้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วแตก่รณี  ใน  
   กรณีสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้ เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไมน้่อยกวา่สองคน 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ตามท่ีเลขานกุารสภาฯ  ได้ชีแ้จงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย  ข้อบงัคบั 
ประธานสภาฯ  การประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 103 (1) 
   คณะกรรมการสามญั ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน แต่ 
   ไมเ่กิน 7 คน    ผมจงึขอถามมตท่ีิประชมุวา่ จะก าหนดให้คณะกรรมการแปรญตัตร่ิาง 
   เทศบญัญตัฯิ มีจ านวนก่ีคน    เชิญครับ  
นายสธุน  อดุมทรัพย์  - กราบเรียนทา่นประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   กระผม  
สมาชิกสภาฯ  นายสธุน  อดุมทรัพย์  สมาชิกฯ เขต 1 ผมขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญตัติร่าง 
   เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562  ให้มี 3 คน  ครับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอยา่งอ่ืนหรือไมค่รับ     ถ้าไมมี่ผู้ใดเสนออยา่งอ่ืน 
ประธานสภาฯ  และขณะนีมี้สมาชิกอยูค่รบองค์ประชมุ   ผมขอถามมติของท่ีประชมุวา่ สมาชิกทา่นใด  
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   เห็นสมควรแตง่ตัง้คณะกรรมการแปรญตัตฯิ จ านวน 3 คน  โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ 
   11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 4 เสียง)   
 มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบให้แต่งตัง้คณะกรรมการแปรญัตตฯิ จ านวน 3 คน  

 

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขัน้ตอนตอ่ไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญตัต ิจ านวน 3 คน โดยจะเลือก 
ประธานสภาฯ  ตามล าดบั    เชิญสมาชิกฯ เสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญตัตฯิ คนท่ี 1
      เชิญครับ 

นายกฤษฎา  มโนสจุริตธรรม - กราบเรียนทา่นประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  กระผม  
สมาชิกสภาฯ  นายกฤษฎา  มโนสจุริตธรรม  สมาชิกฯ เขต 2  ขอเสนอช่ือ  นายสรุโชต ิ โชคชยั   เป็น  
   คณะกรรมการแปรญตัตฯิ คนท่ี 1 ครับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ขอผู้ รับรอง 2 ทา่นครับ    มีสมาชิกยกมือรับรอง 2 ทา่น คือ นายวิทวสั  เสาศริิ 
ประธานสภาฯ  กบั นายกนก  ทองเป่ียม  มีทา่นใดจะเสนอช่ือสมาชิกทา่นอ่ืนอีกหรือไมค่รับ     ถ้าไมมี่ 

       ถือวา่  คณุสรุโชต ิ โชคชยั ได้รับการเลือกเป็นกรรมการแปรญตัตคินท่ี 1 ตามข้อบงัคบั 

   การประชมุฯ ข้อ 14    ตอ่ไปผมขอเชิญสมาชิกเสนอรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการ
   แปรญตัตร่ิางเทศบญัญตัฯิ คนท่ี 2 เชิญครับ 

นายกนก  ทองเป่ียม - กราบเรียนทา่นประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  กระผม  
สมาชิกสภาฯ  นายกนก  ทองเป่ียม  สมาชิกฯ เขต 3  ผมขอเสนอช่ือ  ทา่นสภุณฏัฐ์  ตอ่ไพบลูย์  เป็น 
   คณะกรรมการแปรญตัตฯิ คนท่ี 2 ครับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ขอผู้ รับรอง 2 ทา่นครับ  สมาชิกยกมือรับรอง 2 ทา่น คือ นายสธุน  อดุมทรัพย์
ประธานสภาฯ  กบั นายกิตตพิศ  คงเดช    มีทา่นใดจะเสนอช่ือสมาชิกทา่นอ่ืนอีกหรือไมค่รับ    ถ้าไมมี่    
   ถือวา่  คณุสภุณัฏฐ์  ตอ่ไพบลูย์  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญตัตคินท่ี 2   ตาม
   ข้อบงัคบัการประชมุฯ  ข้อ 14   ขอเชิญสมาชิกเสนอรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการ
   แปรญตัตร่ิางเทศบญัญตัฯิ คนท่ี 3     เชิญครับ 
นายสมศกัดิ ์ พรผดุผอ่ง -  กราบเรียนทา่นประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  กระผม  
สมาชิกสภาฯ  นายสมศกัดิ ์ พรผดุผอ่ง  สมาชิกฯ เขต 3  ผมขอเสนอช่ือ  ทา่นมนตรี  เซียงหลิว  เป็น  
   คณะกรรมการแปรญตัตฯิ คนท่ี 3 ครับ 

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ขอผู้ รับรอง 2 ทา่นด้วยครับ    มีสมาชิกยกมือรับรอง 2 ทา่น  คือ นายกฤษฎา  
ประธานสภาฯ  มโนสจุริตธรรม กบั นายพงศ์ธวชั  ตยิะชยัพานิช    มีทา่นใดจะเสนอช่ือสมาชิกทา่นอ่ืน 
   อีกหรือไม่    ถ้าไมมี่  ถือวา่  คณุมนตรี  เซียงหลิว  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญตัตฯิ  
   คนท่ี 3 ตามข้อบงัคบัการประชมุฯ ข้อ 14  
 มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
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 ระเบียบวาระท่ี  14  เร่ืองการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตต่ิอคณะกรรมการแปรญัตตฯิ   
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - เชิญเลขานกุารสภาฯ ชีแ้จงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสนัธนะ  บวัชาต ิ- เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  ตามระเบียบ 
เลขานกุารสภาฯ  กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน พ .ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเตมิ 
   ถึง ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญตัตร่ิางข้อบญัญตังิบประมาณจะพิจารณา  

   สามวาระรวดเดียวไมไ่ด้  และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า  
   แปรญตัตไิว้ไมน้่อยกวา่ย่ีสิบส่ีชัว่โมง  นบัแตส่ภาท้องถ่ินมีมตรัิบหลกัการแหง่ร่างข้อ -  
   บญัญตังิบประมาณนัน้ ข้อ 49 ญตัตร่ิางข้อบญัญตัท่ีิสภาท้องถ่ินลงมตรัิบหลกัการแล้ว  
   ถ้าจะต้องสง่ให้คณะกรรมการแปรญตัตพิิจารณา   ให้ประธานสภาท้องถ่ินสง่ร่างข้อ -  
   บญัญตันิัน้ไปให้คณะกรรมการแปรญตัตพิิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชมุสภาท้องถ่ิน  

   จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตติอ่คณะกรรมการแปรญตัตไิว้ด้วย  ภายใน  

   ระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตท่ีิสภาท้องถ่ินก าหนดตามวรรคหนึง่  ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือ   
     สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเตมิร่างข้อบญัญตั ิก็ให้เสนอค าแปรญตัติ  
   ลว่งหน้าเป็นหนงัสือ  โดยให้แปรญตัตเิป็นรายข้อ และเสนอตอ่ประธานคณะกรรมการ  
   แปรญตัต ิ   ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้แปรญตัต ิจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
   รับรองเชน่เดียวกบัการเสนอญตัต ิ จงึเห็นควรให้ท่ีประชมุสภาเทศบาลได้ก าหนดระยะ  
   เวลาเสนอค าแปรญตัตติอ่คณะกรรมการแปรญตัต ิตอ่ไปครับ    
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ขอเชิญสมาชิกได้ร่วมกนัพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตติอ่คณะ  
ประธานสภาฯ  กรรมการแปรญตัตฯิ  ตามระเบียบฯ ข้อบงัคบัการประชมุสภาฯ ข้อ 45 วรรคสาม  ครับ 
นายสรุโชต ิ โชคชยั - กราบเรียนทา่นประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   กระผม  
สมาชิกสภาฯ  นายสรุโชต ิ โชคชยั  สมาชิกฯ เขต 3  ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตฯิ 
   ไว้ไมน้่อยกวา่ 10 วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ี 16 – 25 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
   ทกุวนัโดยไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ ครับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอยา่งอ่ืนอีกหรือไม่     ถ้าไมมี่ผู้ เสนอเป็นอยา่งอ่ืน 
ประธานสภาฯ  และขณะนีมี้สมาชิกอยูค่รบองค์ประชมุ   ผมขอถามมติของท่ีประชมุวา่ สมาชิกทา่นใด 
   เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติไว้ไมน้่อยกวา่ 10 วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ี 16 –  
   25 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ทกุวนัโดยไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ  ได้โปรด 
   ยกมือขึน้ครับ  (เห็นชอบ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 4 เสียง)   
 มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตฯิ ไว้ไม่น้อยกว่า 10 วัน  
นับตัง้แต่วันท่ี 16 – 25 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 
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นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - เม่ือสภาเทศบาลได้ด าเนินการตามขัน้ตอนของระเบียบฯ ข้อบงัคบัการประชมุ 
ประธานสภาฯ  สภาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผมขอให้เลขานกุารสภาฯ ด าเนินการตามความในระเบียบฯ
   ขัน้ตอนตอ่ไปครับ  

นายสนัธนะ  บวัชาต ิ- เรียนทา่นประธานสภาเทศบาลฯ   ผมขอนดัประชมุคณะกรรมการแปรญตัตฯิ  
เลขานกุารสภาฯ  ครัง้แรก  ในวนัท่ี 13 สิงหาคม 2561  เวลา 16.15 น. ณ ห้องประชมุสภาเทศบาล  เพ่ือ 
   เลือกประธานและเลขานกุารคณะกรรมการแปรญตัติ ตามขัน้ตอนในระเบียบข้อบงัคบั 
   การประชมุสภาท้องถ่ินฯ  ข้อ 109 การนดัประชมุและเปิดประชมุคณะกรรมการสภา - 
   ท้องถ่ินครัง้แรก ให้เป็นหน้าท่ีของเลขานกุารสภาท้องถ่ิน ให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  
   คณะหนึง่ ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานกุารจากกรรมการสภาท้องถ่ินคณะนัน้ ๆ  
   ในการประชมุคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่  
   ของคณะกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ  มตขิองคณะกรรมการสภาท้องถ่ินให้  

   ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานกรรมการออกเสียงชีข้าด  

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ผมจะได้สง่ร่างเทศบญัญตัฯิ ฉบบัท่ีผา่นการลงมตรัิบหลกัการแล้วนีใ้ห้กบัคณะ  
ประธานสภาฯ  กรรมการแปรญตัตภิายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้และผมขอแจ้งนดัประชมุเพ่ือพิจารณา 
   ร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 2  และ 
   วาระท่ี 3  วนัพฤหสับดีท่ี 30 สิงหาคม 2561  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ประชมุแหง่นี ้ครับ 

 

 ระเบียบวาระท่ี  15  เร่ืองญัตตอ่ืิน ๆ (ถ้ามี) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์-  สมาชิกทา่นใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนท่ีสมควรให้สภาฯ รับทราบ  หรือรับไว้พิจารณา
ประธานสภาฯ  บ้างหรือไมค่รับ    ถ้าไมมี่ทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืนอีก   ผมขอขอบคณุทา่นนายกเทศมนตรี  
   และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทกุทา่น  หวัหน้าสว่นการงานตลอดจนทกุทา่น 
   ท่ีเข้าร่วมประชมุ   ผมขอปิดประชมุครับ 
 

เลิกประชุม  เวลา  16.30 น. 
 
 

………………………………… 
 
 
 

      (ลงช่ือ)                จดบนัทกึ/พิมพ์      
                          (นางวนัวิมล  เจียมจรรยา)                      
                  เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน   
 



-  23  - 
 
 

  
                                                    (ลงช่ือ)              ตรวจ/ทาน 
                                                       (นายสนัธนะ  บวัชาติ) 
                                                                                เลขานกุารสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 

 
 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  ได้พิจารณาตรวจรายงานการ
ประชมุฉบบันีแ้ล้ว  เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2561  เหน็ว่าถูกต้อง 
 
 
 

(ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ             (ลงช่ือ)              กรรมการ 
              (นายกนก  ทองเป่ียม)                     (นายคงศกัดิ ์ อินทรพานิช) 
        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ                                              สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  
 
 
 

  (ลงช่ือ)                กรรมการและเลขานกุาร 
                  (นายสธุน  อดุมทรัพย์) 
            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ   
 
             
 
      

 รายงานการประชมุฉบบันี ้  สภาเทศบาลเมืองลพบรีุได้ให้การรับรองแล้ว  เม่ือคราวประชมุสภาเทศบาล 
เมืองลพบรีุ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 1 ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี      กนัยายน 2561 
 
 

      (ลงช่ือ)  
                      (นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์) 
                          ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


