
  
(สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2/2559    

วันศุกรท่ี  26  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559   เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 

ผูมาประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา  เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมศักดิ์ กลีบแกว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค เจริญธรรมรักษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชัยณรงค เจริญธรรมรักษ 
7. นายวิโรจน วงศเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วิโรจน วงศเมฆ 
8. นายสมบูรณ แปนสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ    แปนสุข 
9. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นิทน สระบัว 

๑0. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วิชิต ทับทอง 
11. นายบุญยืน จันทรสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทรสุวรรณ 
12. นายมงคล ไชยฤกษ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ 
 
ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑. นายเชาวลิต เจริญพงศ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี ราเชษ เอียดเสน 
3. นายสมชาย แปนสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แปนสุข 
4. นางสาววัชร ี นุนสังข เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุนสังข 
5. นายธีรศักดิ์ คําแหง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ คําแหง 
6. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผูอํานวยการกองชาง (ทม.ทุงสง) อนุชา ธนาวุฒ ิ
7. นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ วิศวกรโยธา (ทม.ทุงสง) ทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เม่ือท่ีประชุมพรอม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวังอานประกาศอําเภอทุงสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําป พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี  25  กรกฎาคม 2559 

ตามหนังสือท่ีอางถึง  สภาเทศบาลตําบลท่ีวัง ไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง     
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป  พ .ศ .  2559  มี กําหนดไม เ กิน 30 วัน นับตั้ งแตวันท่ี 1 – 30 สิงหาคม               
พ.ศ. 2559  นั้น  

 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2554  
ขอ 23  จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ประจําป   
พ.ศ. 2559  ในวันศุกรท่ี  26  สิงหาคม  2559  เวลา 10.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  โดยมี
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมท่ีสงมาดวยนี้แลว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  การประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1/2559 
ประจําป พ.ศ. 2559  เม่ือวันท่ี 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9  ขอใหท่ีประชุม
ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีขอความ  หรือ  ความหมายใดท่ี
คลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกทานใดท่ีจะมีการแกไขถอยคําหรือขอความ
ใดบางหรือไม  หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดวยมติเอกฉันท 
 เห็นชอบ  12  เสียง 
 ไมเห็นชอบ  -     เสียง  
 งดออกเสียง  -      เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม 
 -    ไมมี 

นายเชาวลิต เจริญพงศ นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง ยกมือข้ึนพนศีรษะ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอเสนอญัตติดวยวาจา โดยขอใหปรึกษาหรือขอให 

 พิจารณาเปนเรื่องดวนเรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน  
และผมขอเสนอญัตติดวยวาจา โดยขอใหปรึกษาหรือขอใหพิจารณาเปนเรื่องดวนเรื่อง 
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 ขออนุญาตกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานวังยวน 

นายบุญสม  วังบัวทอง ทานนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติดวยวาจา จํานวน 2 ญัตติ ญัตติแรก ญัตติขอความ
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน  ผมขอผูรับรอง จํานวน 2 คน ครับ  
 ขอใหผูรับรองยกมือข้ึนพนศีรษะ ครับ 
 ผูรับรอง 1. นายมงคล  ไชยฤกษ 
   2. นายสมบูรณ   แปนสุข 

 ญัตติท่ีสอง ญัตติขออนุญาตกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือ
จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน  ผมขอผูรับรอง จํานวน 2 คน  

 ผูรับรอง 1. นายมงคล  ไชยฤกษ 
   2. นายสมบูรณ   แปนสุข 
  เม่ือมีผูรับรองถูกตอง ผมขอบรรจุวาระการประชุมท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอดวย

วาจานี้ ในวาระเพ่ือพิจารณาวาระท่ี 4.5 และ 4.6 ตามลําดับครับ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม (เพ่ือพิจารณา) 
นายบุญสม  วังบัวทอง 4.1 ญัตต ิ เรื่องขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขต ของเทศบาลเมืองทุงสง  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 

นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง ไดมีมติเลื่อนการลงมติใน 

วาระนี้เม่ือการประชุมครั้งท่ีแลว เพ่ือใหสภาไดพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนั้น ในครั้งนี้ผม
ก็ขอมอบหมายใหตัวแทนจากเทศบาลเมืองทุงสงเปนผูชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้    
จึงขอใหทานประธานไดพิจารณาอนุญาตอีกครั้งครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญตัวแทนจากเทศบาลเมืองทุงสงครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายอนุชา  ธนาวุฒิ เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
ผอ.กองชาง(ทม.ทุงสง) ประชุมทุกทานครับ ผมไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีเมืองทุงสง ใหมาชี้แจงใน

รายละเอียด ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
  ดวยเทศบาลเมืองทุงสง ไดดําเนินการแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบ     

บูรณาการเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับกับปญหาอุทกภัยน้ําทวมฉับพลัน น้ําปา    
ไหลหลากและน้ําลนตลิ่ง ซ่ึงขณะนี้เริ่มเขาฤดูฝนชวงมรสุม พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมือง  
ทุงสงมักประสบปญหาการระบายน้ําไมทัน ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมในบริเวณพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ และทําใหประชาชนไดรับความเสียหายท้ังในชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้น     
จากเหตุผลดังกลาวขางตน เทศบาลเมืองทุงสงจึงจําเปนตองดําเนินการขุดลอกคลอง
ทาแพ (ชวงท่ี ๒) ตั้งแต sta.0+000-sta.6+000 บริเวณทุงสงรีสอรทถึงหนาบริษัท
ปูนซีเมนตไทยจํากัด (ถนนเลียบทางรถไฟสายทุงสง-กันตัง อยูในพ้ืนท่ีของการรถไฟ
แหงประเทศไทย) ระยะทางยาว 6,000 เมตร ขนาดกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร          
บริเวณดินขุดไมนอยกวา 15,965 ลูกบาศกเมตร เพ่ือชวยระบายน้ําจากคลอง       
ทาแพใหรวดเร็วยิ่งข้ึน แตเนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการอยูนอกเขตเทศบาลเมืองทุงสง    
หากเทศบาลเมืองทุงสงจะดําเนินการตองไดความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง
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และสภาทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดกอนดําเนินการ          
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ .2496 มาตรา 57 ทวิ ประกอบกับคําสั่ ง
กระทรวงมหาดไทยท่ี 961/2534 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2534  

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) ขอ 38 วรรค 5 
(3) และวรรค 6  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 57 ทวิ ประกอบกับ
คําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 961/2534 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2534 จึงนําเรียนมา
เพ่ือขอใหสภาเทศบาลตําบลท่ีวังพิจารณาใหความเห็นชอบ และเทศบาลเมืองทุงสงจัก
ไดขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในลําดับตอไป ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมบูรณ  แปนสุข เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกทานครับ ตามท่ีตัวแทนจากเทศบาลเมืองทุงสง ไดชี้แจงเหตุผลขางตน ผม

คิดวาเรายังไมมีรายละเอียดของโครงการท่ีชัดเจน ไมวาจะเปนมาตราการวาจะทํา
อยางไรเม่ือถึงในฤดูน้ําหลาก เม่ือน้ําระบายจากเทศบาลเมืองทุงสง มาเทศบาลตําบล 
ท่ีวัง จะมีมาตรการรับน้ําอยางไร ควรจะคิดดวยวาจะขุดคลองจากท่ีวัง ไปลงสูทางน้ํา
ดวย เพ่ือไมใหพ่ีนองชาวท่ีวังไดรับความเดือดรอน ไมใชจะคิดเพียงแตใหน้ําพนจาก
เมืองทุงสงเพียงอยางเดียว แลวมาปลอยท้ิงไวแคเพียงท่ีวัง ควรรวมกันทําใหพรอมๆ ไป
ในคราวเดียวกัน มีการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือแกปญหาไดท่ัวถึงอยางแทจริงครับ 

ท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นดวยกับขอเสนอของนายสมบูรณ แปนสุข 

นายบุญสม  วังบัวทอง เม่ือท่ีประชุมเห็นดวยกับขอเสนอของทานสมบูรณ แปนสุข ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่ีประชุม เห็นดวยใหเล่ือนการพิจารณาใหความเห็นชอบไปในการประชุมครั้งถัดไป 
 เห็นดวย  9      เสียง 
 ไมเห็นดวย  -       เสียง 

งดออกเสียง  3      เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตต ิ เรื่องขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไปกรณีไมกอหนี้ผูกพัน  ปงบ 
ประธานสภาเทศบาล ประมาณ พ.ศ. 2559  (เพ่ิมเติม) ผมขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติ   
 ในเรื่องนี้ 

นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา 
นายกเทศมนตรี รวมประชุมทุกทานครับ ผมขอมอบหมายใหนายสมชาย แปนสุข รองนายกเทศมนตรี

ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 

นายสมชาย  แปนสุข เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี ประชุมทุกทานครับ สําหรับรายละเอียดการในขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไปกรณี 

ไมกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  (เพ่ิมเติม) มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

 



๕ 
 

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไปกรณีไมกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559   

เหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547   
ขอ 59  ในกรณีท่ีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  หากองคกรปกครอง  
สวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการการกอนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง  ใหขอ         
อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความ
จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา      
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลา
การกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว  หากไมไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจาย
จากเงินดังกลาว  ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 

   เนื่องดวยกองคลัง เทศบาลตําบลท่ีวัง ไดตรวจสอบงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 พบวา มีโครงการท่ียังไมไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง และคาด
วาระยะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2559 อาจจะลงนามในสัญญาจางไมทัน ภายใน
วันท่ี 30 กันยายน 2559 เพ่ือประโยชนในการบริหารงบประมาณและเพ่ือประโยชน
ของประชาชนโดยสวนรวม ซ่ึงยังมีความจําเปนท่ีจะตองใชงบประมาณตอไป  จึงขอกัน
เงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันไว (เพ่ิมเติมอีก)  จํานวน  1  โครงการ ดังนี้ 

   โครงการขยายระบบประปาสวนภูมิภาคสายคลองใหม  หมูท่ี 5   
  งบประมาณ  681,043 บาท 

ดังนั้น  เพ่ือใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน     
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 59 จึงเรียนมานําเสนอตอสภาเทศบาลตําบล   
ท่ีวังเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ท่ีประชุม อนุมัติดวยมติเอกฉันท 
 เห็นชอบ  9     เสียง 
 ไมเห็นชอบ  -      เสียง 
 งดออกเสียง  3     เสียง  

 

 (ประธานส่ังพักการประชุม 10 นาที) 

 

 



๖ 
 
นายบุญสม  วังบัวทอง 4.3 ญัตต ิ เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2560 (พิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ) ตามท่ีการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลท่ีวัง เม่ือครั้งกอน ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติประกอบดวย 
                               1. นายสัญญา     เทวภักดิ์   เปนประธานกรรมการ 
  2. นายบุญยืน จันทรสุวรรณ   เปนกรรมการ 
  3. นายนิทน     สระบัว   เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ในการพิจารณารางเทศบัญญัติเม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการรางเทศบัญญัต ิ     
และมีคณะกรรมการแปรญัตติเรียบรอยแลว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

  ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ขอ 45 วรรค 3  กําหนดวาญัตติ    
รางเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณา
วาระท่ีสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต 
สภาทองถ่ินมีมติรับหลักการ ซ่ึงสภาจะตองดําเนินการดังนี้ 

  1. กําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง 
  2. กําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติ 

และหลังจากท่ีมีการแปรญัตติเรียบรอยแลวใหประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ตอประธานสภาเทศบาล  มติท่ีประชุมเม่ือครั้งท่ีแลวกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติและ
กําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว คือ 

  วันท่ี  16  สิงหาคม  2559   ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น.   
  วันท่ี  17  สิงหาคม  2559   ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
  วันท่ี  18  สิงหาคม  2559   ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น.         

  และใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคําแปรญัตติใหเสร็จภายในวันจันทร           
ท่ี 22 สิงหาคม 2559 นั้น  เม่ือการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาลงมติเรียบรอยแลว  ผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดชี้แจงผล
การพิจารณาคําแปรญัตติตอท่ีประชุมทราบครับ 

นายสัญญา  เทวภักดิ์ เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม  
สมาชิกสภาเทศบาล/ ประชุมทุกทานครับ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดกําหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตติ 
ประธานคณะกรรมการแปรฯ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันท่ี 16 - 

18 สิงหาคม 2559  ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น. นั้น  ปรากฏวาไมมีสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลท่ีวัง ทานใดยื่นขอแปรญัตติในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  แตอยางใด  และคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุม
พิจารณาคําแปรญัตติในวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม
เทศบาลตําบลท่ีวังแหงนี้ ไดพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแลว เห็นวารางเทศบัญญัติฯ
ท่ีผูบริหารเสนอมาถูกตองครบถวน พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท เห็นควรคงรางเดิม  
และเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560     
ตามรางเดิม  ตามเอกสารรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติท่ีไดสง
ทานประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวังไปแลวนั้น ครับ 

 

 



๗ 
 
นายบุญสม  วังบัวทอง สรุปแลวคือ  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวังทานใดย่ืนขอแปรญัตติในราง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติฯ ตอคณะกรรมการแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา

แลวมีมติใหคงรางเดิมตามท่ีผูบริหารฯ เสนอมา  ตอไปขอใหสมาชิกสภาฯ 
พิจารณาลงมติในข้ันแปรญัตติตอไปครับ สมาชิกฯ ทานใดเห็นดวยกับมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอใหยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  11 เสียง 

   ไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  - เสียง 

   งดออกเสียง      1 เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.4 ญัตติ เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2560 (พิจารณาในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ)  การตราเปนเทศบัญญัติ

งบป ร ะม าณร ายจ า ยป ระจํ า ป ง บป ระม าณ  พ . ศ .  2560  ตามร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว าด วยขอบั ง คับการประชุมสภาทอง ถ่ิน พ .ศ .  2547           
แกไขเ พ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ .ศ .  2554 ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติ              
ในวาระท่ี 3  ไมมีการอภิปราย  เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  จะไดลงมติใหมีการ
อภิปราย  ถามีเหตุผลอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน   
ลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม  ผมขอมติท่ีประชุมวาสมาชิกทานใดเห็นชอบ
กับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ใหตรา    
เปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.2560   

 เห็นชอบ  11    เสียง 
 ไมเห็นชอบ  -       เสียง 
 งดออกเสียง  1      เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง        สรุปเปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวังเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล          รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย      
                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได    

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.5 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน ขอเชิญทาน  
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้ 

นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา 
นายกเทศมนตรี รวมประชุมทุกทานครับ ผมขอมอบหมายใหนายราเชษ  เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี

ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 

นายราเชษ  เอียดเสน เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี ประชุมทุกทานครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ โดยมีหลักการและเหตุผล

ดังตอไปนี้ครับ    

หลักการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 ขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน กองการศึกษา เทศบาล
ตําบลท่ีวัง 



๘ 
 
 เหตุผล 

 อาศัยตามประกาศสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน เรื่อง 
มาตรฐานข้ันตอนการรายงานการจัดตั้ง การยุบเลิก และการาขยายชั้นเรียน ใน
สถานศึกษา สังกัดองคกรปกรองสวนทองถ่ิน ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินได
เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2553       
รวมถึงขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและนายกรัฐมนตรี                 
เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ
ใหบริการของสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน จึงออกประกาศ
ข้ันตอนการจัดตั้งสถานศึกษา ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โอยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินในการจัดตั้ง  
 ในการนี้เทศบาลตําบลท่ีวัง ไดจัดทําแบบสํารวจความตองการของชุมชนในการ
จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน ใชพ้ืนท่ีซ่ึงไดรับการอนุเคราะหจากโรงเรียน   
บานวังยวน สรุปมีความตองการคิดเปนรอยละ 96.66 (รายละเอียดตามเอกสารท่ี
แนบเพ่ิมเติม) พรอมท้ังไดแนบโครงการ และแบบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มาดวย  
นี้แลว ใชงบประมาณจากเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) งบประมาณ 
2,454,000 บาท  
 ดังนั้น  เพ่ือใหถือปฏิบัติตามประกาศสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ทองถ่ิน  จึงเรียนมานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวนตอไป ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมบูรณ  แปนสุข เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกทานครับ ผมเห็นดวยกับการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีโรงเรียนบาน

วังยวน ตามท่ีทานรองราเชษ เอียดเสน ไดชี้แจง ผมคิดวามีความจําเปนมาก เพราะ
หลายทานก็พาลูกมาเรียนท่ีศูนยเด็กเล็กท่ีวัดควนชม หากมีศูนยฯ ท่ีวังยวนก็จะไดไม
ตองเดินทางไกล ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  ถาหากไมมีผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติดังนี้ 
 เห็นชอบ  8      เสียง 
 ไมเห็นชอบ  2      เสียง 

งดออกเสียง  2      เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.6 ญัตติ เรื่องขออนุญาตกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือจัดตั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดในการ

ขอมติในเรื่องนี้ 

 



๙ 
 
นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา 
นายกเทศมนตรี รวมประชุมทุกทานครับ ผมขอมอบหมายใหนายราเชษ  เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี

ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 

นายราเชษ  เอียดเสน เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี ประชุมทุกทานครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ โดยมีหลักการและเหตุผล

ดังตอไปนี้ครับ    

หลักการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 ขออนุญาตกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานวังยวน 

เหตุผล 
 อาศัยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับท่ี 2) มาตรา 66 (6) และมาตรา 66 วรรคสอง  ไดกําหนดใหการกูเงิน
ของเทศบาลจะตองได รับอนุญาตจากสภาเทศบาล  และได รั บอนุ มัติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   

กูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 
วั งยวน โดยไดรับอนุ เคราะหสถานท่ีจากโรงเรียนบานวังยวน งบประมาณ 
2,454,000 บาท โดยเสียดอกเบี้ยรอยละ 3  ระยะเวลาการชําระหนี้ 10 ป  กรณี
การกูเงินดังกลาวเพ่ือเปนเปนการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีดาน
การศึกษา และสนับสนุนการเตรียมความพรอมและการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหถูกวิธีและ
ท่ัวถึง ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  นโยบายนายกเทศมนตรี  และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวัง  ซ่ึงโครงการดังกลาวไดผานความเห็นชอบ
ของประชาชนในทองถ่ินและบรรจุไว ในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลท่ีวัง        
(พ.ศ. 2560 - 2562)  
 ดังนั้น  เพ่ือใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 2) มาตรา 66 (6) และมาตรา 66 วรรคสอง 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552   
จึงเรียนมานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  เพ่ือพิจารณาอนุญาตกู
เงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน 
ตอไป ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  ถาหากไมมีผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

ท่ีประชุม อนุญาตดวยมติดังนี้  ใหกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือจัดตั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยวน 

 อนุญาต  6      เสียง 
 ไมอนุญาต  5      เสียง 

งดออกเสียง  1      เสียง 

 



๑๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯทานใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

ท่ีประชุม ไมมี 

นายบุญสม  วังบัวทอง กลาวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และผู เขารวมประชุมทุกทาน                                       
ประธานสภาเทศบาล ท่ีใหความรวมมือ และการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

เลิกประชุม  12.00 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก 

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2559 เม่ือวันท่ี……………………. 
 

 
 

                 ลงชื่อ                                ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                         (นายมงคล  ไชยฤกษ) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 

  
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ไดตรวจบันทึกการประชุมแลว เห็นวาถูกตอง  

เม่ือวันท่ี ………………………………………………….. 
 

 
 

ลงชื่อ.........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                      สมาชิกสภาเทศบาตําบลท่ีวัง 
 
                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 
  
                  ลงชื่อ..........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายบุญยืน  จันทรสุวรรณ)   
                       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  
 



๑๑ 
 
 
 
 


