
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2/2561 

วันที่  20 สิงหาคม  พ.ศ.2561  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 

------------------------------------------------------------ 
 

ผู้มาประชุม :           จ านวน  13  คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรพล  ดวงจิต ประธานสภาเทศบาลฯ สุรพล  ดวงจิต  
2 นายนิชสัน  เดชะอุป รองประธานสภาเทศบาลฯ นิชสัน  เดชะอุป  
3 นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เลขานุการสภาเทศบาลฯ สุรีรัตน์  รุ่งเรือง  
4 นายนิรันดร์  ยะเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นิรันดร์  ยะเมฆ  
5 นายเมืองค า  กาวิตา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เมืองค า  กาวิตา  
6 นายณรงค์  ค าวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ณรงค์  ค าวรรณ  
7 นางอนงค์คาร  ทิศหล้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนงค์คาร  ทิศหล้า  
8 นางบุญมี  มณีขัติย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญมี  มณีขัติย์  
9 นายสมนึก  แสนเจริญใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมนึก  แสนเจริญใจ  
10 นายสุทธินันท์   

        ผานามรุ่งโรจน ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุทธินันท์   

        ผานามรุ่งโรจน ์
 

11 นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิรัตน์  วงค์ฝั้น  
12 นายสมคิด  ธรรมป๊อก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมคิด  ธรรมป๊อก  
13 นายสุพจน์  ตาสุยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพจน์  ตาสุยะ  

 

ผู้ไม่มาประชุม  :       จ านวน  -  คน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  :         จ านวน   12   คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมยศ  กันทะวัง นายกเทศมนตรี สมยศ  กันทะวัง  
2 นายอุดม  ติ๊บเตปิน รองนายกเทศมนตรี อุดม  ติ๊บเตปิน  
3 นายธนา     ค าเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรี ธนา     ค าเจริญ  
4 นายประเวศน์  พรมยืน รองนายกเทศมนตรี ประเวศน์  พรมยืน  
5 นางสาวดุจเดือน  อุดสาสาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ดุจเดือน  อุดสาสาร  
6 นายประยุทธ  เงาส่อง ผู้อ านวยการกองช่าง ประยุทธ  เงาส่อง  
7 นางสาวพริ้มเพรา  วรรณภิละ หัวหน้าส านักปลัด พริ้มเพรา  วรรณภิละ  
8 นายชยุตพงศ์  มันห้วย หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ชยุตพงศ์  มันห้วย  
9 นางอรชร  สมพงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อรชร  สมพงษ์  
10 นางสาวนงคราญ ศรีไทย นักวิชาการศึกษา นงคราญ ศรีไทย  
11 นางสาวรัชณีย์   กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รัชณีย์  กองแก้ว  
12 นายธนาธิป     อุต๊ะมา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ธนาธิป     อุต๊ะมา  
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เปิดประชุมเวลา   09.30   น. 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย  มาประชุม  จ านวน  12  คน  ถือว่าครบ 
เลขานุการสภาฯ  องค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
   ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ น าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันกับผู้เข้าร่วมประชุม และ
   กล่าวเปิดการประชุมต่อไป 
นายสุรพล ดวงจิต ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย  ซึ่งเป็นการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2561 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ   
- ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  
   1/2561  วันที่  15 สิงหาคม 2561  ท่านใดมีแก้ไขหรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  
   1/2561  วันที่  15  สิงหาคม  2561  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเทศบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน  ในระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติร่างเทศบัญญัติ           
ประธานสภาฯ ที่ค้างพิจารณา เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ต่อสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และก าหนดให้มีการประชุม
พิจารณาวาระที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ
แต่อย่างใด จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย เห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ยกมือ 11 ท่าน เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2 ไม่ออกเสียง 1 
ท่าน 

นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเป็นการลงมติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ 2562 วาระที่ 3 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบในวาระที่ 3 ให้ตราร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ยกมือ 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  มติที่ปะชุมเห็นชอบตราร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ 

                                                        
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 
    
ปิดประชุม           เวลา  12.00  น. 
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         ผู้บันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
(ลงชื่อ)      สุรีรัตน์   รุ่งเรือง    (ลงชื่อ)      สุรพล  ดวงจิต  
  (นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง)     (นายสุรพล   ดวงจิต) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)    สมคิด  ธรรมป๊อก    ประธานคณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 
             (นายสมคิด  ธรรมป๊อก) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
 
 
    (ลงชื่อ)    อนงค์คาร  ทิศหล้า   กรรมการตรวจรายงานฯ 
      (นางอนงค์คาร  ทิศหล้า) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
 
 
    (ลงชื่อ)  สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน ์   กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    (นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
 
 
 
 


