
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 วันพุธที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่   
…………………………. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสนอง เจริญอารักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นายเชนทร์ ธงชัย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายนิคม สมนาม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายอนุลักษณ์   สุดสวาท   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายเชาว์ ศรีอนันต์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายเผชิญ ด้วงสีทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นางสาวทรงศรี ปลั่งเจริญผล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙.  นางจันทรารัตน์   เดชอุดม  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐.  นายธีรวัฒน ์ จันทร์เสมา  สมาชิกสภา/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นายชินโชติ       ละเขียว   ประธานสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเสวก ภมร   นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ 
๒. นายปรีชา มีศิริ   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายอรินทร์      บุญเล็ก   รองนายกเทศมนตรี 
๔. น.ส.นวลศรี กิติศัพย์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายศักดิ์ไทย  พงษ์พิทักษ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖. นางจุฬารัตน์ ฉ่ าทรัพย์  ปลัดเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
๗. นางพวงทิพย์     สืบเสาะ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต.เหมืองใหม่ 
๘. นายชวน          ศิริเนียม    ผู้แทนชุมชนหมู่ที่ ๗ ต.เหมืองใหม่ 
๙. นางสาวเสาวนีย์  ง้าวแก้ว   ผู้แทนชุมชนหมู่ที่ ๗ ต.เหมืองใหม่ 
๑๐. นายยุทธนา พันธุ์บ้านแหลม  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๑. พ.จ.อ.ธนากร ศรีวงษ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๑๒. นางโสภา บุญส่งไพศาล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๓. นางศิวภรณ์ ขันทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๔. นายพรพิพัฒน์ ปานรัตน์  ผอ.รร.ถาวรวิทยา 
๑๕. นางลาวัลย์ งามยิ่งยวด  หัวหน้าส านักปลัด 
๑๖. นายชนะภัย      บางแจ้ง   อสม. หมู่ที่ ๙ ต. เหมืองใหม่ 
๑๗. นายญาวัชร์ วรรณสกุล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต.เหมืองใหม่ 

/ ๑๘.นายสุเทพ….. 

- ส าเนา- 
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๑๘. นายสุเทพ เพ็งอุดม   ก านันต าบลเหมืองใหม่ 
๑๙. นางวนิสา นาคกล่อม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒๐. นายสมนึก     อ่วมจ ารัส  ประธาน อสม.ต าบลเหมืองใหม่ 
๒๑. นายอุบล คุ้มล้วนล้อม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  ต.เหมืองใหม่ 
๒๒. นายวัลลพ เดชฉกรรจ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ต.เหมืองใหม่ 
๒๓. น.ส.เปรมยุดา    ดอนสนวน  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๔. นางวรรรณทร บุญฤทธิ์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๒๕. จ.อ.ธานี  เพ้ียนผล   จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
๒๖. นายวีระคม สมพิทักษ์  ประธานชุมชนหมู่ที่  ๑๐ ต.เหมืองใหม่ 
๒๗. นายสมศักดิ์ เรืองน้อย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ต.เหมืองใหม่ 
๒๘. นายเกรียงศักดิ์   หัสเขตร์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ต.เหมืองใหม่ 
๒๙. นางลัชยา หอมรื่น   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต.เหมืองใหม่ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา            -   กราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้า 
เลขานุการสภาเทศบาล    ส่วนราชการ ผู้น าองค์กรชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม ประชุม

สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่าน การประชุมในครั้งนี้เป็นการนัดประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑ 
แห่งสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  เมื่อท่านสมาชิกสภามากันครบองค์ประชุมแล้ว ก่อน
อ่ืนผมใคร่ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมสภาทุกท่านได้ทราบว่านายชินโชติ  ละเขียว 
ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ขออนุญาตลาป่วย เพ่ือเข้ารับการ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลเมืองราช  จังหวัดราชบุรี  จึงไม่สามารถที่เข้าประชุมและท า
หน้าที่เป็นประธานในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในครั้งนี้ได้  ดังนั้น  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ วรรคสอง 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๗ กระผมจึงใคร่ขอ
กราบเรียนเชิญนายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  ท่านรองประธานสภาเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ได้ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  แทนนายชินโชติ  ละเขียว  และ
ขอเรียนเชิญท่านจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและท าหน้าที่เป็นประธานในการ
เปิดประชุมสภาครั้งนี้ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส                  -  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาเทศบาล               - กราบสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ผู้ทรงเกียรติ ท่าน

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้น าองค์กร
ชุมชน และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ทุกท่านกระผมนายพงษ์ศักดิ์  
จาตุรัส รองประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ขอท าหน้าที่เป็นประธานสภาใน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  

/ พ.ศ. ๒๕๖๒..... 
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พ.ศ. ๒๕๖๒ แทนนายชินโชติ  ละเขียว ประธานสภาเทศบาลที่ท่านขอลาป่วยดังที่
เลขานุการสภาได้เรียนแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบไปแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมและ
ก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อส าคัญของระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ กระผมใคร่ขอเรียน
เชิญท่านเลขานุการสภาได้อ่านประกาศการนัดเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้
ทราบอีกครั้งด้วยครับ 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากนี้ไปจะเป็นการอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  

เรื่อง  ก าหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ 

   ประกาศสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
                  เรื่อง  ก าหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๑   

                    ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
……………………………………….. 

ตามที่สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒  ก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑สิงหาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไปมีก าหนด ๓๐ วัน 
ประกอบกับประกาศสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
ได้ก าหนดให้มีการเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๒  จนถึงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  
๒๕๖๒  มีก าหนด  ๓๐  วัน  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  และข้อ  ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  สภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงขอนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  แห่งสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ครั้งที่ ๑  ในวันพุธที่  
๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามญัตติที่คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอ  และเรื่องอ่ืน ๆ ในวงงานที่ต้องน าเสนอต่อสภา
เทศบาลพิจารณา  

จึงประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่และประชาชนทั่วไปได้
ทราบ  เพ่ือเข้าและร่วมประชุมตามก าหนดวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าวในครั้งนี้
โดยพร้อมเพรียงกัน 

/ ประกาศ….. 
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     ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

        ชินโชติ   ละเขียว    
       (นายชินโชติ   ละเขียว) 

  ประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
 -  ขอเชิญท่านประธานสภาได้ท าหน้าที่ในการประชุมสภาครั้งนี้ต่อไปครับ  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ในการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อส าคัญของ          
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งจะให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑  ตอบขอบคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียน   
       เนื่องในวันเข้าพรรษา  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑.๒  แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.๒๕๖๑- 
       ๒๕๖๕)  ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  
๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพ่ือรับหลักการในวาระที่  ๑  (เสนอโดยผู้บริหาร
เทศบาล) 

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องญัตติรายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการ  
สาธารณะตามเกณฑ์ชี้ วัดและค่า เป้ าหมายขั้ นต่ า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 
๒๕๖๒  (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล) โดยที่ไม่มีการลงมต ิ

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบมีด้วยกัน ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑.๑  ทางสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุด

ซึ้งต่อการจากไปของคุณเชวง เพชรชะเอม ที่ท่านได้เสียชีวิตลง เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ด้วยโรคมะเร็ง โดยจะมีการสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลาห้าคืน 
ซึ่งคืนนี้จะเป็นคืนแรกและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ ณ วัดบางวันทอง ซึ่งคุณเชวง เพชรชะเอม ท่านเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒทิี่มีความรู้ความสามารถและให้การช่วยเหลือกิจการงานราชการของ 

/ เทศบาลต าบล….. 
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เทศบาลต าบลเหมืองใหม่มาตลอด โดยเฉพาะงานวิศวกรรมการออกแบบการ
ก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างด้านผังเมืองระดับต่าง ๆ  จึงถือได้ว่าท่านเป็น
บุคคลส าคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ได้สร้างคุณประโยชน์ไว้ให้กับเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่จ านวนมากมาย และยังเป็นที่เคารพรักของบุคคลทั่วไป ผมจึงขอให้ท่าน
ไปสู่สุคติอยู่ในภพภูมิที่ดีดังที่ท่านได้สะสมบุญไว้ในชาตินี้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

ที่ประชุมสภา  -  รับทราบ 
     ๑.๒  ตามที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้น าองค์กรชุมชน กลุ่มองค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่อยู่ภายในและภายนอกพ้ืนที่จัดโครงการและกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
น าเทียนพรรษาไปถวายให้กับวัดต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่
รวมทั้งสิ้นจ านวนเจ็ดวัดไปเมื่อวันจันทร์ที่  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๖๒  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก ซึ่งก็ได้รับค า
ชมเชยและการตอบรับที่ดีเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการสร้าง
ความปรองดองของคนในชาติท าให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในหมู่ประชาชน
คนไทยด้วยกันเอง ผมก็ต้องขอขอบคุณทางท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ด้วยดีเสมอมาทุกครั้ง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมสภา   -  รับทราบ  
 ๑.๓  ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ

บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรค
สาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิง
พ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค มีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ ๕ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  

/ และหนังสือ….. 
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และหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ด่วนที่สุด ที่ สส ๐๐๒๓.๓/ว๖๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเหมืองใหม่จึง
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยถือปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด และได้รับการอนุมัติจากนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ให้ประกาศใช้
นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุมทีไ่ด้จัดส่งให้กับทุกท่านได้ทราบไปแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมสภาเทศบาลทราบ 

มติที่ประชุม  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  - ต่อไปเป็นระเบียบวาระของการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒     

เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ผมขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภา
เทศบาลซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ให้ท า
หน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภา ซึ่งประกอบไปด้วยนายเผชิญ ด้วงสีทอง,     
นายเชนทร์ ธงชัย และนางจันทรารัตน์ เดชอุดม ได้รายงานผลการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่สมัยสามัญทั้งสองครั้งที่ผ่านมา เพ่ือให้ที่
ประชุมสภาทุกท่านได้รับทราบด้วย ขอเชิญครับ 

นายเผชิญ   ด้วงสีทอง      -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายเผชิญ ด้วงสีทอง  สมาชิกสภาเทศบาลในนามของคณะกรรมการ

สามัญประจ าสภาเทศบาล  ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสภาเทศบาลให้ท าหน้าที่เป็น
กรรมการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ มี
จ านวนสามท่านด้วยกันประกอบไปด้วยกระผมนายเผชิญ   ด้วงสีทอง  นายเชนทร์   
ธงชัย  และนางจันทรารัตน์   เดชอุดม  ได้มาร่วมกันประชุมกันเมื่อวันอังคารที่  ๖ 
สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เพ่ือท าการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้นสิบสี่หน้าตาม
ค าเชิญของท่านประธานสภา  โดยมีกระผมท าหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการ
ชุดดังกล่าวนายเชนทร์  ธงชัย เป็นกรรมการ และนางจันทรารัตน์   เดชอุดม  เป็น
กรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการได้ท าการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการจัดพิมพ์
บ้างเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามที่สมาชิกสภาได้ประชุมกันไว้แล้ว  จึงได้มี
มติให้น าเสนอต่อสภาแห่งนี้ได้พิจารณาเพ่ือให้การรับรองต่อไป  ขอขอบคุณครับ 
 

/ นายพงษ์ศักดิ์….. 
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นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่ได้แจ้งและรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเมื่อคราวครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภาทราบ  และ

เพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง  โอกาสนี้ผมจะให้เลขานุการสภาเทศบาลได้น าตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี     
พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่าน
สมาชิกสภาจะออกเสียงลงมติเพ่ือให้การรับรอง ขอเชิญเลขานุการสภาเริ่มน าตรวจได้ 
ณ บัดนี้ 

นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา  -  ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ท าการตรวจรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. 

๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ซึ่งมีทั้งหมดสิบสี่หน้า  โดยผมจะเป็น
ผู้น าตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามล าดับไปจนถึงหน้าสุดท้าย  หากท่านสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อยค าใดแล้วละก็ขอให้ท่านรีบเสนอเพ่ือขอมติ
ต่อที่ประชุมสภาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

ที่ประชุม  -  รับทราบและได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่
หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจนเสร็จสิ้น 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  หลังจากที่ประชุมสภาเทศบาลได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๓๐ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ครบทุกหน้าแล้วโดยไม่มีผู้ ใดทักท้วงขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ผมจึงขอเรียนถามที่ประชุมสภาแห่งนี้อีกครั้งว่ามีสมาชิกสภาท่านใด
ประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
หรอืไม่อย่างไร ขอไดโ้ปรดเสนอ   

    -  ไม่มี  - 
  -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม  

ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ประการใดนั้นขอได้
โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เชิญเลขานุการสภาช่วยตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาที่ลงมติ
แล้วรายงานให้ที่ประชุมทราบด้วย 

มติที่ประชุม   -  มีสมาชิกสภาให้การรับรอง  ๙  คน  
    -  สมาชิกสภาที่ไม่ให้การรับรอง  (ไม่มี) 
    -  งดออกเสียง  ๑  คน 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  

๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ครั้งที่ผ่านมาด้วยเสียงข้างมาก ผมก็จะให้เลขานุการสภา
จัดท าประกาศเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบตาม
ระเบียบฯ ต่อไป 

ที่ประชุมสภา  -  รับทราบ 
 

/ ระเบียบวาระ….. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องพิจารณาญัตติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขั้นรับหลักการในวาระท่ี  ๑  (เสนอโดย      
ผู้บริหารเทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   - ระเบียบวาระท่ีสามนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ได้เสนอญัตติเพ่ือให้ 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ จัตวา วรรคแรก“ให้สภา
เทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี 
หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศ
บัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล” และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๒๓ วรรคแรก“ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น 
แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น” และวรรคท้ายเมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 
๑๕ สิงหาคม” ซึ่งญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในคราว
ครั้งนี้ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการพิจารณาวิเคราะห์ให้ละเอียดรอบคอบถี่ถ้วน โดยให้ทุกท่านค านึงถึงประโยชน์
เหตุผลความจ าเป็น และความประหยัดคุ้มค่าที่ประชาชนจะพึงได้รับตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความผาสุกความสงบและปลอดภัย สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าวนั้น ทางเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้จัดส่ง
ให้กับทุกท่านได้ทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๓ ไป
ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยหลายวันแล้วหวังว่าทุกท่านคงได้รับและพิจารณาวิเคราะห์
กันมาอย่างถ่องแท้ถี่ถ้วนดีแล้ว ต่อไปผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมือง
ใหม่แถลงในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามญัตติที่ท่านได้ เสนอไว้ต่อสภาเทศบาลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบของท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ก่อนที่จะรับหลักการในวาระที่หนึ่ งหรือไม่อย่างไรนั้น ผมขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ครับ 

/ นายเสวก….. 



  

 

- ๙ - 

นายเสวก  ภมร   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ท่านก านันผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้น าองค์กรชุมชน ท่านผู้อ านวยการโรงเรียน และท่าน

หัวหน้าส่วนราชการทั้งภายนอกและภายในองค์กรตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้
ด าเนินการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒ และ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๘๖  
ลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
การเร่งรัดเพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณ  และด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความผาสุก  ความสงบ
และปลอดภัย  รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
และกระทรวงมหาดไทย   ฉะนั้น  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่โดยการ
น าของนายเสวก ภมร  นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ จึงขอแถลงถึงหลักการและ
เหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพ่ือให้ท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนท่านผู้มีเกียรติ และ
พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนทุกท่านได้ทราบ  ดังต่อไปนี้ 

   หลักการ 
   ๑.  สถานะการคลัง      
        ๑.๑  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป      
          ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่มีสถานะการเงิน  ดังนี้     
          ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  ๕๙,๐๔๓,๐๑๒.๔๓  บาท  
          ๑.๑.๒  เงินสะสม  จ านวน  ๓๗,๒๗๔,๓๒๙.๘๐  บาท  
          ๑.๑.๓  เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  ๑๔,๔๓๑,๐๘๓.๘๗  บาท 
          ๑.๑.๔  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

จ านวน  ๒  โครงการ  รวม  ๑,๓๘๘,๑๔๗  บาท 
          ๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  

๖  โครงการ รวม  ๔๗๐,๗๐๐  บาท 
       ๑.๒  เงินกู้คงค้าง  จ านวน  -  บาท 
 ๒.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  วันที่  ๓๐  

กันยายน  ๒๕๖๑  
  (๑)  รายรับจริง   จ านวน  ๒๘,๘๙๕,๒๕๙.๔๓  บาท  ประกอบด้วย  

/ หมวดภาษ…ี.. 
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   หมวดภาษีอากร   จ านวน     ๑๔๒,๓๒๘.๕๕  บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน ๒๑๗,๕๖๓.๓๐  บาท 
       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน     ๓๔๕,๒๔๖.๑๐  บาท 
       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  -  บาท 
       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน     ๒๗,๓๓๐  บาท      

  หมวดรายได้จากทุน  จ านวน     ๓,๐๐๐  บาท 
       หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน     ๑๖,๔๘๙,๑๔๘.๔๘  บาท 
       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน     ๑๑,๕๙๑,๖๔๓  บาท 
 (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  ๗๙,๐๐๐  บาท 
 (๓)  รายจ่ายจริง  จ านวน  ๒๕,๐๖๙,๔๔๓.๙๗  บาท  ประกอบด้วย   
       งบกลาง    จ านวน    ๖,๒๖๑,๘๙๘  บาท 
          งบบุคลากร     จ านวน    ๙,๓๗๗,๒๔๐  บาท 
       งบด าเนินงาน    จ านวน    ๒,๕๐๕,๒๐๑.๘๙  บาท 

       งบลงทุน     จ านวน    ๖,๒๗๒,๔๐๐  บาท 
          งบรายจ่ายอื่น   จ านวน           -      บาท 
       งบเงินอุดหนุน   จ านวน    ๖๓๒,๗๐๔.๐๘  บาท 
 (๔)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ)      จ านวน    ๗๙,๐๐๐  บาท 
 (๕)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม    จ านวน          -     บาท  
 (๖)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน        -     บาท  
 ๓.  งบเฉพาะการ      
     ประเภทกิจการประปา  กิจการประปา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  วันที่  ๒๘  

มิถุนายน  ๒๕๖๒     
   รายรับจริง     จ านวน   ๑,๓๔๑,๕๙๒.๙๓  บาท  
   รายจ่ายจริง   จ านวน   ๑,๐๙๓,๙๖๑.๐๑  บาท  
   ก าไรสะสม   จ านวน   -    บาท  
   เงินสะสม   จ านวน   ๑,๗๒๔,๙๒๙.๓๑  บาท  
   ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน      ๘๗๑,๒๕๑.๒๘  บาท  
   กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ จ านวน             -            บาท  
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล           จ านวน             -            บาท  
   เงินฝากธนาคาร   จ านวน   ๓,๐๑๔,๔๒๗.๖๐  บาท  
   ทรัพย์รับจ าน า   จ านวน           -             บาท  
 ๔.  รายรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้ประมาณการตัง้รับไว้เป็นจ านวน

ทั้งสิ้น  ๒๗,๔๘๐,๐๐๐  บาท  แยกได้ดังนี้ 
            ๔.๑  ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ านวน  ๒๗,๔๘๐,๐๐๐.- 

บาท  ประกอบด้วย 
 

/ รายได้….. 



  

 

- ๑๑ - 

              รายได้จัดเก็บเอง 
                                  - หมวดภาษีอากร  จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท  
 -  - หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ

และใบอนุญาต  
 

จ านวน 
 

๑๐๔,๕๐๐ 
 

บาท  
    - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน ๓๐๕,๐๐๐ บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน  ๑๑,๕๐๐ บาท 
   -  หมวดรายได้จากทุน                            จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
   -  หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน ๑๕,๐๗๗,๖๐๐ บาท  
   -  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน ๑๑,๙๖๕,๔๐๐ บาท 

        ๔.๒  ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ตั้งรับไว้
จ านวนทั้งสิ้น ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท 

             -  ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า   จ านวน  ๕๖๐,๐๐๐ บาท 
             -  ค่าเช่ามาตรวัดน้ า   จ านวน  ๓๘,๐๐๐ บาท 
                      -  เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ

งบประมาณเฉพาะการ   จ านวน  ๑,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
             -  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
             -  ผลประโยชน์อื่น  

                    ค่าธรรมเนียม   จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท 
             -  รายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท 

 ๕.  รายจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้ประมาณการตั้งจ่ายไว้จ านวนทั้งสิ้น  
๒๗,๔๘๐,๐๐๐  บาท 

        ๕.๑  รายจ่ายตามแผนงาน  ๒๗,๔๘๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 
 ด้านบริหารงานทั่วไป    
      แผนงานบริหารงานทั่วไป                  ๙,๗๑๖,๕๒๐ บาท 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน      ๑,๖๒๕,๘๒๐ บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม    
      แผนงานการศึกษา                          ๑,๕๖๒,๑๔๐ บาท 
      แผนงานสาธารณสุข ๓,๓๕๘,๔๘๐ บาท 
      แผนงานเคหะและชุมชน                   ๑,๖๗๓,๙๐๐ บาท 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    ๖๕,๐๐๐ บาท 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๓๐,๐๐๐ 

 
บาท 

 ด้านการเศรษฐกิจ    
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑,๓๖๒,๔๘๒ บาท 
      แผนงานการเกษตร ๑๐,๐๐๐ บาท 

   
/ ด้านการ….. 



  

 

- ๑๒ - 

 ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
      แผนงานงบกลาง ๘,๐๗๕,๖๕๘ บาท 

        ๕.๒  รายจ่ายตามงบและหมวดรายจ่ายทั่วไป  ๒๗,๔๗๗,๗๘๙  แยกเป็น 
       งบกลาง  ๘,๐๗๕,๖๕๘ บาท 
       งบบุคลากร    ๑๑,๔๘๑,๒๖๐ บาท 
       งบด าเนินงาน   ๔,๔๗๔,๕๐๐ บาท 
       งบลงทุน   ๓,๐๐๖,๖๘๒ บาท 
       งบเงินอุดหนุน   ๔๔๑,๙๐๐ บาท 

        ๕.๓ รายจ่ายตามงบและหมวดรายจ่ายเฉพาะการประปา ๒,๑๕๐,๐๐๐ 
บาท 

         งบกลาง      ๓๑,๓๐๐  บาท 
         งบบุคลากร              ๖๗๘,๗๘๐ บาท 
         งบด าเนินงาน   ๑,๒๓๕,๕๐๐ บาท 
         งบลงทุน   ๒๐๔,๔๒๐            บาท 
         งบเงินอุดหนุน               -    บาท 

 เหตุผล 
   เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางไว้ตาม

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น  เพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓  มาเพ่ือสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหมไ่ด้แถลงญัตติตามหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล และเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ทราบและร่วมกัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ทางเลขานุการ
สภาก็ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกสภาไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนการประชุมสภาในคราว
ครั้งนี้จึงหวังว่าทุกคนคงทราบและอยู่ในมือของทุกท่านแล้ว จากนี้ไปผมขอเชิญ
เลขานุการสภาได้แจ้งถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบด้วย ขอเชิญครับ 

/ นายธีรวัฒน…์.. 



  

 

- ๑๓ - 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้มี 
เลขานุการสภาเทศบาล  เกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ หมวด ๓ ญัตติ (ข้อ ๔๓-๕๓) และหมวด ๔ งบประมาณ (ข้อ ๕๘-๖๒) 
ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   - ขอบคุณท่านเลขานุการสภา ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่าสามวาระ 
ประธานสภาเทศบาล นั้นประกอบไปด้วยวาระท่ีหนึ่งเป็นการพิจารณารับหลักการ  วาระสองเป็นการเสนอ

ค าขอการแปรญัตติและวาระสามเป็นการลงมติเพ่ือตกลงว่าจะให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้หรือไม่นั้น  ซึ่ง
ต่อจากนี้ไปจะเริ่มพิจารณาลงในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   และเพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ โดยเฉพาะ
ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในวันนี้ได้มีส่วนร่วม
และรับรู้ในกระบวนการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ทางสภา
จึงได้จัดเตรียมจอภาพหรือโปรเจคเตอร์มาแสดงประกอบการน าเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ด้วย  โดย
ผมจะให้ทางเลขานุการสภาเทศบาล และกองวิชาการและแผนงานเป็นผู้ด าเนินการ
น าเสนอในรายละเอียด เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบไปพร้อมกันกับที่ปรากฏใน
จอภาพทั้งด้านรายรับและรายจ่ายว่าในแต่ละหมวดตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในเทศ
บัญญัตินั้นว่ามีความเป็นมาอย่างไร ตั้งแต่หน้าแรกไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และ
หลังจากนั้นผมก็จะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาได้มีการอภิปรายและสอบถามข้อ
สงสัยในประเด็นต่าง ๆ จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของท่านผู้บริหารได้ท าการชี้แจงตอบ
ข้อซักถามและประเด็นการอภิปรายของท่านสมาชิกสภา แต่ผมขอเรียนเน้นย้ าให้
สมาชิกสภาทุกท่านทราบว่าการซักถามหรืออภิปรายของท่านขอให้อยู่ในขอบเขต
กฎเกณฑ์ของระเบียบข้อกฎหมายตามกติกาที่ก าหนดไว้ โดยผมจะเป็นผู้วินิจฉัยเอง
ว่าอยู่ในประเด็นหรือไม่อย่างไร ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาจะลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน
วาระที่หนึ่งประการใดหรือไม่ โอกาสนี้ผมขอเชิญทางกองวิชาการและแผนงาน
ด าเนินการได้ ณ บัดนี้ 
      - ใช้เวลาในการเสนอรายละเอียดร่างเทศบัญญัติฯ ประมาณ  ๑ ชั่วโมง  - 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  เป็นอันว่าการเสนอรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือประกอบการพิจารณารับหลักการในวาระที่

หนึ่งได้สิ้นสุดลงมีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะ
สอบถามไปยังท่านผู้บริหารหรือไม่อย่างไรนั้น ผมขอใช้อ านาจประธานสภาพักการ
ประชุมไว้ ๑๐ นาที เพ่ือให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายไม่เครียดจนเกินไปพักดื่มน้ าชา
กาแฟและมีเวลาที่จะปรึกษาหารือกันให้ละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง 
เพราะงบประมาณถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งถือเป็นหัวใจของเทศบาลก็ว่าได้ และ
มาพบกันที่ห้องประชุมสภาแห่งนี้อีกครั้งในเวลา  ๑๐.๔๐ น. ขอเชิญทุกท่านตาม
อัธยาศัยครับ 

 

/ พักการประชุม….. 



  

 

- ๑๔ - 

- พักการประชุม  ๑๐  นาที   - 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพขณะนี้สมาชิกสภาได้เข้าห้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมและครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเชิญท่านประธานสภาได้ท าหน้าที่ ในการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในคราวครั้งนี้ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  หลังจากท่ีได้มีการหยุดพักการประชุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมก็จะขอ 
ประธานสภาเทศบาล ท าหน้าที่ประธานสภาเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในครั้งนี้
ต่อไป  ส าหรับการรับหลักการในวาระที่หนึ่งนั้นมีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขอ
อภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามในวาระนี้ประการใดหรือไม่ เพ่ือจะได้ให้ทางท่าน
ผู้บริหารเทศบาลได้ท าการชี้แจงให้ทราบต่อไป ขอเชิญครับ (ทิ้งเวลาไว้พอสมควร) 

-  ไม่มี 
-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปราย ดังนั้น ผมจะขอมติ

จากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการของร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่หนึ่ง
ตามท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลเสนอมาในครั้งนี้หรือไม่อย่างไรนั้น ขอได้โปรดยกมือขึ้น
ให้พ้นศีรษะเพ่ือสะดวกต่อการนับจ านวนของผู้ลงมติได้อย่างถูกต้อง ขอเชิญครับ  

มติที่ประชุมสภา   -  มีสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ  ๙  คน 
-  สมาชิกสภาที่ไม่ให้ความเห็นชอบ  -  คน 

     -  งดออกเสียง  ๑  คน 
นายพงษ์ศักดิ ์ จาตุรัส  -  จึงเป็นว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระท่ีหนึ่งด้วยเสียงข้างมาก 

เห็นชอบ  ๙  คน ไม่เห็นชอบไม่มีและงดออกเสียงหนึ่งคนคือตัวผมซึ่งท าหน้าที่
ประธานสภา ต่อไปผมจะขอน าเรียนปรึกษาเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่สองว่าจะให้มีกี่คนระหว่าง ๓ - ๗ คน ตามข้อ 
๑๐๓ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๐๕ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ นั่นเป็นประเด็นแรก เมื่อท่านสมาชิกสภาก าหนดว่าจะให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเท่าใดแล้ว ล าดับต่อไปที่ประชุมสภาแห่งนี้ก็จะต้อง
ด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติโดยเลือกเป็นรายคนจากคนที่หนึ่งก่อน
จนกว่าจะครบจ านวนตามที่ประชุมสภาก าหนดไว้  หลังจากนั้นที่ประชุมแห่งนี้
จะต้องก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวของสมาชิกสภาและผู้บริหารที่จะยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาแห่งนี้มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 
ฉะนั้น ก็มีอยู่สองสามประเด็นหลักตามที่ผมได ้ น าเรียนให้ทราบไปแล้วข้างต้น ถ้าท่ี 

/ ประชุมสภา….. 



  

 

- ๑๕ - 

ประชุมสภาแห่งนี้ไม่มีข้อสงสัยใด  โอกาสจากนี้ไปผมก็จะให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอ
ว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวนกี่คน  เชิญคุณธีรวัฒน์  จันทร์เสมา ครับ 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา 
สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภาขอใช้สิทธิสมาชิกสภาเสนอให้มีคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน 
๕ คน ครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส              - คุณธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  ได้มีการเสนอให้มีคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน 

๕ คน ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางสาวทรงศรี  ปลั่งเจริญผล  - รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสนอง  เจริญอารักษ์กุล - รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   - มีผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

- ไม่มี 
         - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอไปเป็นอย่างอ่ืนอีก ดังนั้น ผมจึงใคร่ขอ
มติต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบด้วยตามที่คุณธีรวัฒน์  
จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเสนอมาในครั้งนี้ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุมสภา   -  มีสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ  ๙  คน 
-  สมาชิกสภาที่ไม่ให้ความเห็นชอบ  -  คน 
-  งดออกเสียง  ๑  คน 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส          -  เมื่อที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
ประธานสภาเทศบาล บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน ๕ คน จาก

นี้ไปผมจะให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อสมาชิกสภาด้วยกันตามที่ท่านเห็นสมควร  
เพ่ือที่จะท าหน้าที่ เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจะให้มีการเสนอชื่อเป็น
รายบุคคลและท าการเลือกทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่สภาแห่งนี้ได้มีมติ
ก าหนดไว้ข้างต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 
๑๐๗ ที่ให้น าวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ ๑๒ มาใช้นั่นเอง โดยผม
จะให้ท่านเริ่มเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลคนที่ ๑ ก่อน พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย
สองท่าน ขอเชิญอนุลักษณ์  สุดสวาท  สมาชิกสภาครับ 

นายอนุลักษณ์  สุดสวาท   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล       ผมขอเสนอคุณเชาว์  ศรีอนันต์  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๑ ครับ 
/ นายเชนทร์….. 



  

 

- ๑๖ - 

นายเชนทร์  ธงชัย  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวทรงศรี  ปลั่งเจริญผล -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นสมาชิกสภาให้มาท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๑ อีกหรือไม่ ขอ
เชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 

- ไม่มี – 
- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบมีมติเลือกคุณเชาว์  ศรีอนันต์ เป็น

กรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที ่๑ ต่อไปผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อบุคคล
ผู้ที่จะมาท าหน้าที่ เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ คนที่ ๒ เชิญคุณสนอง
เจริญอารักษ์กุล  สมาชิกสภาครับ 

นายสนอง เจริญอารักษ์กุล -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล       ผมขอเสนอคุณธีรวัฒน์  จันทร์เสมา เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๒ ครับ 
นายอนุลักษณ์  สุดสวาท   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเผชิญ  ด้วงสีทอง  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นสมาชิกสภาให้มาท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๒ อีกหรือไม่ ขอ
เชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 

- ไม่มี – 
- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบมีมติเลือกคุณธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๒ ต่อไปผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอ
ชื่อบุคคลผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๓ เชิญคุณเชนทร์
ธงชัย  สมาชิกสภาครับ 

นายเชนทร์  ธงชัย     -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล       ผมขอเสนอคุณเผชิญ ด้วงสีทอง  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๓ ครับ 
 

/ นางจันทรารัตน์….. 

 

 



  

 

- ๑๗ - 

นางจันทรารัตน์  เดชอุดม  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสนอง เจริญอารักษ์กุล -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นสมาชิกสภาให้มาท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๓ อีกหรือไม่ ขอ
เชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 

- ไม่มี – 
- เมื่อไม่มี  ถือว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบมีมติเลือกคุณเผชิญ ด้วงสีทอง เป็น

กรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๓ ต่อไปผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อบุคคล
ผู้ที่จะมาท าหน้าที่ เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ คนที่ ๔ เชิญคุณธีรวัฒน์  
จันทร์เสมา  สมาชิกสภาครับ 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอเสนอคุณพงษ์ศักดิ์   จาตุรัส  เป็นกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๔ ครับ 
นายเผชิญ  ด้วงสีทอง  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายนิคม  สมนาม  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นสมาชิกสภาให้มาท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๔ อีกหรือไม่ ขอ
เชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 

- ไม่มี – 
- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบมีมติเลือกคุณพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  

เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๔ ต่อไปผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอ
ชื่อบุคคลผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ คนที่ ๕ ซึ่งเป็นคนสุดท้าย 
เชิญคุณเผชิญ  ด้วงสีทอง  สมาชิกสภาครับ 

นายเผชิญ  ด้วงสีทอง   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล       ผมขอเสนอคุณทรงศรี  ปลั่งเจริญผล  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๕ ครับ 
นายเชาว์  ศรีอนันต์  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 

 / นายธีรวัฒน…์.. 



  

 

- ๑๘ - 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นสมาชิกสภาให้มาท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๕ อีกหรือไม่ ขอ
เชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 

- ไม่มี – 
- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบมีมติเลือกคุณทรงศรี  ปลั่งเจริญผล  

เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  คนที่ ๕  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้เลือกสมาชิก
สภาเพ่ือท าหน้าที่ เป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครบจ านวน ๕ ท่าน ตามที่
สภาได้มีมติตกลงกันเอาไว้เรียงล าดับการเลือก ดังนี้ 

  ๑.  นายเชาว์  ศรีอนันต์   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๒.  นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๓.  นายเผชิญ ด้วงสีทอง    สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๔.  นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส          สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๕.  นางสาวทรงศรี  ปลั่งเจริญผล   สมาชิกสภาเทศบาล 
- ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทั้ง

ห้าท่านด้วยที่สภาเทศบาลได้ให้ความไว้วางใจในการท าหน้าที่ส าคัญครั้งนี้ จึงถือว่า
ทั้งห้าท่านมีความเหมาะสมดีแล้วและเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือก 
ก็ขอให้ท่านไปประชุมพิจารณาเลือกกันเองว่าท่านใดจะท าหน้ าที่เป็นประธาน 
กรรมการหรือเลขานุการในคณะกรรมการแปรญัตติฯ และต่อจากนี้ไปผมขอให้ท่าน
สมาชิกสภาไดพิ้จารณาก าหนดกรอบระยะเวลาการเสนอค าขอการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติตามระเบียบที่ผมได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบไปแล้วข้างต้น เชิญ คุณ
ธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาลครับ  

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้มีการก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสมาชิกสภาและ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จ านวน ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙,๒๐,๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น. ขอบคุณครับ  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   - ตามท่ีคุณธีรวัฒน์  จันทร์เสมา สมาชิกสภา ได้เสนอให้มีการก าหนด 
ประธานสภาเทศบาล ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวน ๔ วัน ตั้งแต่วันท่ี ๑๙,๒๐,๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นั้น ผมขอผู้รับรองด้วยครับ      

/ นายเผชิญ….. 



  

 

- ๑๙ - 

นายเผชิญ  ด้วงสีทอง  -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสนอง เจริญอารักษ์กุล -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล  - มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาท่านใดมีความคิดเห็นไปเป็นอย่างอ่ืนอีก

หรือไม่ ขอได้โปรดเสนอ 
- ไม่มี 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้อีกครั้งว่าท่านใดเห็นชอบที่

จะให้ มีการก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๔ วัน วัน ตั้งแต่
วันที่ ๑๙,๒๐,๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ตามที่คุณธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  
สมาชิกสภา เสนอมาขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุมสภา   -  มีสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ  ๙  คน 
-  สมาชิกสภาที่ไม่ให้ความเห็นชอบ  -  คน 

     -  งดออกเสียง  ๑  คน 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  - เป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากท่ีจะให้มีการ 
ประธานสภาเทศบาล  ยื่นค าขอการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสมาชิกสภาและผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  จ านวน ๔ วัน 
ตั้งแต่วันที่ ๑๙,๒๐,๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ส าหรับท่านผู้บริหารหรือสมาชิกสภา
ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอค าแปรญัตติฯ ก็ขอให้ท่านยื่นเป็นเอกสารตามแบบที่ทาง
เทศบาลก าหนดและจัดไว้ให้ ณ ห้องประชุมสภาแห่งนี้ โดยผมจะให้เจ้าหน้าที่
จัดเตรียมสถานที่รองรับท่าน และถ้าหากคณะกรรมการแปรญัตติทั้งห้าท่านจะจัด
ประชุมเพ่ือพิจารณาค าขอแปรญัตติ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสมาชิกสภาหรือผู้บริหารเทศบาลเมื่อใดแล้ว 
ผมขอให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติท าหนังสือแจ้งก าหนดวันและเวลาไปยังคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบด้วย  ในการประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓ ขั้นรับหลักการในวาระที่หนึ่งก็เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แล้ว ส าหรับในวาระ
ที่สองของการแปรญัตติ และลงมติในวาระที่สามว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้หรือไม่นั้น ผมจะให้
เวลาท่านสมาชิกสภาได้น ากลับไปพิจารณาทบทวนในรายละเอียดของร่างเทศ
บัญญัติฉบับดังกล่าวให้รอบคอบถี่ถ้วน และผมขอใช้อ านาจประธานสภานัดเปิด
ประชุมสภาในคราวเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นอีกครั้งในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาแห่งนี้ โดยไม่มีการออกหนังสือเชิญเพราะถือว่าทุกท่านทราบ
แล้ว จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

/ ได้ทราบ….. 

 



  

 

- ๒๐ - 

ได้ทราบ เพ่ือเข้าและร่วมประชุมตามก าหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวในครั้งนี้
โดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ 

มติที่ปะชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องญัตติรายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตาม 
      เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ 
      เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่มีการลงมต ิ (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ีสามเป็นเรื่องของผู้บริหารได้เสนอญัตติรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล ผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.  ๒๕๖๒ ผมขอเชิญ
นายกเทศมนตรีหรือผู้แทนได้แถลงและเสนอญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ
ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ  

นายเสวก  ภมร   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในระเบียบวาระนี้ผมขอแถลงญัตติเพ่ือที่จะ

รายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี
หลักการและเหตุผลที่จะแถลงให้สภาเทศบาลได้ทราบ ดังต่อไปนี้ 

   หลักการ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ขอเสนอรายงานผลการประเมินตนเองการ

จัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒ มาเพ่ือทราบ 

   
เหตุผล 

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๓) และ
ให้ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงาน ก.ก.ถ.)    น าเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. ไปใช้ในการประเมิน อปท. ซึ่งส านักงาน ก.ก.ถ. ได้พิจารณา
คัดเลือกเกณฑ์ชี้วัด ส าหรับใช้ประเมินเทศบาลในปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๔๓๙ 
ตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงาน ก.ก.ถ. ขอความร่วมมือ
เทศบาลด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และด าเนินการบันทึก
ข้อมูลการติดตามประเมินผล จ านวน ๓ แบบ ได้แก่ แบบเทศบาล ๑ , แบบ
เทศบาล ๒-๑ ถึง ๒-๖ และแบบเทศบาล ๓ ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์
ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด และเม่ือด าเนินบันทึกข้อมูลดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
ให้ด าเนินการดังนี้ 

 
/ ๑. เสนอผล….. 
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 ๑. เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหารเทศบาลทราบและรับรอง เมื่อ
คณะกรรมการประเมินตนเองในแต่ละด้านได้รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเอง
เรียบร้อยแล้ว ให้เสนอผู้บริหารของเทศบาลทราบผลการด าเนินงานของเทศบาล 
ตามเกณฑ์ชี้วัด และพิจารณารับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 ๒. ส่งผลการประเมินให้ ส านักงาน ก.ก.ถ. เมื่อผู้บริหารเทศบาล ได้รับรอง
ผลการประเมินแล้วให้จัดส่งผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลให้
ส านักงาน ก.ก.ถ. ทางระบบออนไลน์ที่ www.odloc.go.th 
 ๓. น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาของ
เทศบาล เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตามแบบรวบรวมข้อมูล 
ภายหลังการจัดส่งผลการประเมินตนเองให้ส านักงาน   ก.ก.ถ. แล้ว 
 ๔. แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของเทศบาล โดยผ่านกระบวนการประชาคมและ/หรือการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของเทศบาล หรืออ่ืนๆ ตามสมควร 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินตนเองของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้
ด าเนินการบันทึกข้อมูลตามติดตามประเมินผล จ านวน ๓ แบบ ได้แก่ แบบเทศบาล 
๑ และแบบเทศบาล ๒ ประกอบด้วย  แบบเทศบาล ๒-๑ ถึงแบบเทศบาล ๒-๖ 
และแบบเทศบาล ๓ ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง เสนอผลการ
ประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลให้ผู้บริหารเทศบาลทราบและรับรอง 
และส่งผลการประเมินให้ ส านักงาน ก.ก.ถ. เสร็จสิ้นแล้ว 

ดังนั้น เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงขอรายงานผลการประเมินตนเองการ
จัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒  มาเพ่ือเสนอให้สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
ทราบ (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ) ที่แนบมาท้ายญัตตินี้  ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหมไ่ด้เสนอญัตติและแถลงถึง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลของรายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตาม

เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม ่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาให้ทุกท่านได้ทราบทั้งหมดนี้ จะไม่มีการ
ขอมติจากที่ประชุมสภาเป็นแต่เพียงการรายงานให้ทุกท่านทราบเท่านั้น แต่สมาชิก
สภาก็สามารถที่จะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็น หรือต้องการจะซักถามได้ตาม
ระเบียบฯ  มีหรือไม่ก็ขอเชิญครับ 

-  ไม่มี – 
                               -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปราย หรือเสนอแนะหรือ

แสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้ผมถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
 

/ ระเบียบวาระ..... 

http://www.odloc.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  มีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารเทศบาลท่านใดจะขอเสนอเรื่องอ่ืนใดใน 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระนี้ประการใดหรือไม่ หลังจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วม

ประชุมได้แสดงความคิดเห็น หรือจะสอบถามหรือจะติติงให้ข้อเสนอแนะในเรื่องใด
กับทางสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างก็ขอเชิญได้ 
ก่อนอื่นผมขอเรียนเชิญทางท่านปลัดเทศบาลก่อนครับ 

นางจุฬารัตน์   ฉ่ าทรัพย์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันขออนุญาตที่ประชุมสภาก่อนอ่ืน

ปลัดในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านที่รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓  ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามดิฉันก็ขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยจะเริ่มที่หน้า  ๗๓  เป็นงานของ
กองสาธารณสุข  ในหมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐  
บาท  ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูง  แต่เนื่องจากขณะนี้รถยนต์บรรทุกขยะของเรา
ใช้งานมานานหลายปีแล้วสมควรที่จะต้องท าการซ่อมแซม  ซึ่งค่าซ่อมแซมก็
ใกล้เคียงหลักล้าน  เมื่อถึงเวลาที่จะซ่อมแซมก็จะต้องส่งไปตรวจสภาพก่อนว่า
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเท่าไหร่  ก็ขอชี้แจงว่าที่ตั้งงบประมาณไว้สูงนั้นก็เพราะว่า
รถยนต์บรรทุกขยะมีโครงการที่จะต้องซ่อมแซมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

นายเสวก   ภมร  -  กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทศบาลต าบลเหมืองใหม ่
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น งบประมาณหนึ่งล้านบาทเรา

จะซ่อมแซมแบบเปลี่ยนตัวถังส าหรับบรรทุกขยะใหม่เพราะถังเดิมทั้งปะทั้งผุมา
หลายรอบแล้ว  โดยจะเปลี่ยนถังใหม่เป็นถังสแตนเลส ซึ่งจากการสอบถามทาง 
อบต.บ้านปรกท่ีเคยท าไว้ จึงไดท้ราบราคามาว่าอยู่ที่ประมาณแปดแสนบาท  แต่เรา
ยังไม่รู้ว่าถ้าถอดตัวถังออกไปแล้วจะมีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  จึงได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ที่ประมาณหนึ่งล้านบาท ขอบคุณครับ 

นางจุฬารัตน์   ฉ่ าทรัพย์  -  ดิฉันขออนุญาตที่ประชุมสภา ในล าดับต่อไปเป็นหน้า  ๘๑  เป็นงานของ 
ปลัดเทศบาล กองช่าง  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งงบประมาณไว้  ๑,๓๖๒,๔๘๒  บาท  

เนื่องจากขณะนี้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ก าลังประสบปัญหาเรื่องขาดแคลน
บุคลากรทางด้านงานช่าง  ดังท่านจะเห็นในร่างเทศบัญญัติครั้งนี้โครงการก่อสร้างไม่
มีเลย  เพราะเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ไม่มีช่างเขียนแบบ  จึงตั้งไว้รอว่าเมื่อไหร่ที่
เทศบาลมีบุคลากรด้านงานช่างมาเขียนแบบให้เมื่อไหร่  เราก็จะน าเงินที่เราตั้งไว้มา
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เราขอความพร้อมของบุคลากรด้านงานช่างก่อนแล้ว
เทศบาลจะบริหารงบประมาณในหมวดนี้ต่อไป  ล าดับต่อไปหน้าที่  ๘๙  ในส่วน
ของกองการประปา  ตั้งไว้ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  ๒๔๐,๐๐๐  บาท  ตรงนี้
คาดว่าจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมของงานประปา  ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้รายงานความ
เสียหายบางส่วนมาแล้วค่ะ  เรื่องต่อไปขอประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ของเทศบาล  
ที่ผ่านมาเทศบาลมีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ แต่ตอนนี้ 

/ กฎหมาย….. 
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กฎหมายสองฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว  จะเปลี่ยนเป็นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อเดือนมีนาคม  ๒๕๖๒  แต่การจัดเก็บภาษีจะเริ่มต้นเดือน
มกราคม ๒๕๖๓ คือกฎหมายนี้จะพิจารณาจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเดิมจะค านวณ
ที่ดินเป็นตารางวา  ข้อที่หนึ่งเทศบาลต้องน าข้อมูลรูปแบบที่ดินจากกรมที่ดิน  ข้อที่
สองราคาในการประเมินภาษีเป็นราคาการประเมินทรัพย์สินในที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างจากกรมธนารักษ์  โดยทั้งสองหน่วยงานนี้จะต้องส่งเอกสารให้กับเทศบาลเพ่ือ
เทศบาลจะต้องปูพรมส ารวจทั้งหมดในพ้ืนที่ของเรา  โดยการส ารวจครั้งนี้จะต้องมี
การประกาศให้ประชาชนทราบก่อนวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  และกองคลัง
จะต้องประเมินภาษีในเดือนกุมภาพันธ์  ถ้าเทศบาลด าเนินการไม่ทันภายในก าหนด
จะมีความผิดเนื่องจากเป็นการไม่ขับเคลื่อนกฎหมาย  ขณะนี้ทางคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปรึกษากันว่าอาจจะต้องจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ
ส ารวจให้กับเทศบาล  หากเทศบาลสรุปว่าจะจ้างบริษัทเอกชนมาส ารวจและบันทึก
ข้อมูลแปลนที่ดินให้กับเทศบาลก่อนการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลเทศบาลจะ
ประชาสัมพันธ์ตามระเบียบให้ประชาชนทราบล่วงหน้า  ๑๕  วัน  ขั้นตอนต่อไปคือ
ถ้าส ารวจแล้วทางบริษัทเอกชนลงแปลนที่ดินให้เรียบร้อยแล้ววันที่  ๑  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓  จะต้องประกาศให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบว่ากรมธนารักษ์ได้ประเมินทุน
ทรัพย์ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตารางวาละเท่าไหร่  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ  ประชาชนท่านใดตรวจสอบแล้วเห็นว่าว่าโฉนดที่ดินของ
ตนเองไม่ตรงกับความเป็นจริงก็สามารถมาคัดค้านได้ที่เทศบาล  หลังจากผ่าน
ขั้นตอนนี้ไปแล้วทางกองคลังต้องประเมินภาษีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์
เพ่ือช าระภาษีในเดือนมีนาคม  การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  ใครที่มีที่ดินที่ท า
การเกษตรในสามปีแรกจะได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่บาทแรก  คือสามปีแรกตั้งแต่
ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕  ไม่มีการเสียภาษีที่ดิน  แต่ถ้าไม่ได้ท าการเกษตรเป็นที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่าจะต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรกในปี ๒๕๖๖  เป็นต้นไป  ใครที่มีที่ดินที่ท า
การเกษตรจะได้รับการลดหย่อนไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ถ้าใครมีที่ดินท าการเกษตร
ไม่ถึงห้าสิบล้านบาทก็ไม่ต้องเสียภาษี  แต่ถ้าเป็นที่ดินรกร้างว่าเปล่าก็ยังต้องเสีย
ภาษีเหมือนเดิม  นอกจากเสียภาษีเหมือนเดิมแล้วถ้าสามปีแรกเป็นที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าอยู่แล้วไม่ได้ท าประโยชน์พอถึงปี ๒๕๖๖  จะต้องเสียภาษีมากกว่าเดิม  
เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้คือต้องการให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ต่อไป
สิ่งปลูกสร้างสมมุติว่าที่ดินแปลงหนึ่งดิฉันเป็นเจ้าของที่ดิน  มีบ้านหลังหนึ่ งในที่ดิน
แปลงนั้นและดิฉันมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้  ดิฉันก็จะได้รับยกเว้นภาษีไม่เกิน
ห้าสิบล้านบาท  เจ้าของบ้านหมายความว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น  ไม่ได้ดูว่าอยู่
จริงหรือไม่แต่จะดูว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านหรือไม่  แต่สมมุติว่าโฉนดเป็นชื่อดิฉัน  แต่
บ้านเป็นชื่อลูกสาว  กรณีนี้ลูกสาวจะได้รับการยกเว้นภาษีไม่เกินสิบล้านบาท  ถ้า
เป็นเจ้าของบ้าน  ที่ดินและมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยจะได้รับยกเว้นภาษีห้าสิบล้าน  
ขณะนี้ทางกองคลังได้ประเมินแล้วว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้บังคับใช้แล้วเทศบาลจะขาด
รายได้หรือไม่  เพราะบางพ้ืนที่ได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้มีรายได้เพ่ิมขึ้น   

/ แต่บางพื้นที่….. 



  

 

- ๒๔ - 

แต่บางพ้ืนที่รายได้ลดลง  ซึ่งก็ได้รายงานให้จังหวัดสมุทรสงครามไปแล้วว่ารายได้
ของเทศบาลจะลดลงเพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่การเกษตร  ส่วนรายได้ที่ลดลง
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
จัดสรรมาเพิ่มตามจ านวนที่ขาดหายไป  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

นายเสวก   ภมร  -  กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทศบาล 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ผมมีเรื่องอยากปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
 ช่วงปลายปีงบประมาณนี้คาดว่าเทศบาลจะมีเงินเหลือจ่ายเป็นจ านวนมากแต่ยัง

ไม่ได้สรุปว่าเหลือจ านวนประมาณเท่าไหร่  ผมก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาว่า
มีโครงการอะไรบ้างที่สามารถน าเงินเหลือจ่ายจ านวนนี้มาใช้ได้  ถ้าปล่อยให้ตกเป็น
เงินสะสมก็จะไม่มีประโยชน์  แต่ขณะนี้ เทศบาลยังขาดบุคลากรทางด้านงานช่าง  
ผมก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่มีนายช่างเพ่ือให้ช่วยเขียนแบบให้กับเทศบาล  
คือถ้าเป็นงานก่อสร้างที่ไม่ซับซ้อนมาก  เช่น  ถนนโอเวอร์เลย์เพราะไม่ต้องมีวิศวะ
กรรับรอง  ที่ดูไว้ก็เห็นจะเป็นงานก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ที่  ๗  บริเวณซอยเข้า
วัดเสด็จตั้งแต่ปากทางเข้าไปจนถึงบริเวณที่ก าลังลาดยางอยู่ในขณะนี้  และหมู่ที่  ๙  
บริเวณสี่แยกวัดราษฎร์บูรณะ  ถ้าหากท่านสมาชิกสภาเห็นชอบตามนี้ก็จะได้เร่ง
เขียนแบบแปลนเพ่ือจะได้รีบด าเนินการกันเงินไว้ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทุกท่าน
ทราบ ขอบคุณครับ 

นายเผชิญ  ด้วงสีทอง  - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทศบาล ผมขอเรียนถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกเทศมนตรีว่าเงินประกันสัญญาการก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุหมดสัญญาค้ าประกันไปแล้วหรือยัง เนื่องจากขณะนี้หลาย
แห่งโดยเฉพาะผนังห้องน้ าด้านหน้าที่ก าลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีรอยแตกร้าว และ
ระบบประปาที่ใช้กับห้องน้ ามีน้ าซึมรั่วไหลอยู่ตลอดเวลาจนประชาชนไม่สามารถที่
จะเข้าไปใช้ห้องน้ าได้ ผมจึงขอให้ท่านผู้บริหารแจ้งผู้รับผิดชอบลงไปดูแลแก้ไขด้วย 
ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงในเรื่องนี้ให้กับท่านสมาชิกสภาที่ได้
ประธานสภาเทศบาล เสนอมาในครั้งนี้ได้ทราบด้วย 
นายเสวก  ภมร  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่น าเรื่องนี้มาแจ้งให้ทราบ ผมขอเรียนให้ที่ 
นายกเทศมนตรี ประชุมสภาทราบว่าสัญญาค้ าประกันการก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุยังอยู่

ในช่วงของการค้ าประกันของผู้รับจ้างอยู่  ซ่ึงผมจะให้ทางกองช่างรีบเร่งลงไปส ารวจ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นก่อน เพ่ือที่จะได้ให้ทางพัสดุน าไปแจ้งให้กับผู้รับ
จ้างได้ทราบและท าการแก้ไขให้เรียบร้อยต่อไป ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาทราบ  มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาหรือผู้บริหารเทศบาลท่านใดจะเสนอในระเบียบวาระนี้ประการใดอีกหรือไม่  
  -  ไม่มี  - 

-  เมื่อไม่มี  ผมก็จะเปิดโอกาสให้ทางท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมกับ
สภาเทศบาลในวันนี้ได้เสนอหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือมีเรื่องใดจะแนะน าติชม
เพ่ือเป็นประโยชน์หรือให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่น าไปปรับปรุงแก้ไขประการใด ก็
ขอเชิญครับ 

/ - ไม่มี ….. 



  

 

- ๒๕ - 

- ไม่มี -  
- เมื่อไม่มี การประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการ

ประชุมสภาเทศบาลที่ส าคัญอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งก็ได้ด าเนินการร่วม
ประชุมกันมาครบทุกวาระและใช้เวลามาพอสมควร ส าหรับการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ในคราวครั้งต่อไปจะเป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามที่ผมได้แจ้งนัดหมายกับทุกท่าน
เอาไว้ข้างต้นในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
นัดประชุมครั้งที่ส าคัญอีกครั้ งหนึ่ง โดยเฉพาะการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่คณะผู้บริหาร
เทศบาลได้น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาภายหลังจากที่ท่านสมาชิกสภาได้มี
มติรับหลักการไว้แล้ว ดังนั้น ผมจึงขอความกรุณาท่านสมาชิกสภามาให้ครบอย่าได้
ขาดประชุมในคราวครั้งหน้าโดยเด็ดขาด และโอกาสสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  คณะผู้บริหารเทศบาล  ท่านก านันผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น าองค์กรชุมชน  หัวหน้าส่วนการงาน และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาประชุมกันในวันนี้
จนแล้วเสร็จ  ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ  

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐  น.  

ลงชื่อ      ธีรวัฒน์  จันทร์เสมา เลขานุการสภาฯ 
          (นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา)        

ลงชื่อ      พินัย   กลัดสมบูรณ์ จดรายงานการประชุม 
          (นายพินัย   กลัดสมบูรณ์) 

        คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒   
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

    ลงชื่อ   เผชิญ   ด้วงสีทอง    ประธานกรรมการ 
             (นายเผชิญ   ด้วงสีทอง) 

    ลงชื่อ     เชนทร์   ธงชัย กรรมการ 
               (นายเชนทร์   ธงชัย) 

    ลงชื่อ จันทรารัตน์   เดชอุดม กรรมการ/เลขานุการ 
           (นางจันทรารัตน์   เดชอุดม)  
 
 

/ ที่ประชุม….. 



  

 

- ๒๖ - 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  แล้ว
ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม  
๒๕๖๒  

ลงชื่อ    ชินโชติ   ละเขียว                                           
(นายชินโชติ   ละเขียว) 

                          ประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
  


