
 
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2562  เวลำ 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา  เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมศักดิ์  กลีบแก้ว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ 
7. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นิทน สระบัว 
8. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิชิต ทับทอง 
9. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 

10. นายมงคล ไชยฤกษ์ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ์ 

ผู้ไม่มำประชุม 

1. นายสมบูรณ์ แป้นสุข          (ลากิจ) 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี ราเชษ เอียดเสน 
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุ่นสังข ์
5. นายธีรศักดิ์ ค าแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ ค าแหง 
6. นางมาริสา เพ็ชรทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและ

แผนงาน 
มาริสา เพ็ชรทอง 

7. นางสาวพรรณี สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี สุกใส 
8. นายธรรมพร รายระยับ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ธรรมพร รายระยับ 

 

 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุมเวลำ 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      พระ
รัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  อ้างถึงประกาศอ าเภอทุ่งสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 

ตามหนังสือที่อ้างถึง อ าเภอทุ่งสงได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 มีก าหนด 15 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายนเป็นต้นไป นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554   
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง และ
ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ประธำนสภำเทศบำล  

ระเบียบวำระท่ี ๑   เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปี 
พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงาน
การประชุม อีกครั้ งหนึ่ งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่คลาดเคลื่ อน 
จากการประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่  
หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมใด 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 
ประธำนสภำเทศบำล ครั้งที่ 1/2562 ประจ ำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2562 

ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจำรณำ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.1 ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
ปีงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล พ.ศ.2562   
 ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้ครับ 

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้า 
นำยกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับส าหรับรายละเอียดการในขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป

กรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

           / เหตุผล... 
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เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ในกรณีที่รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี   

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้  

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค 

สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดย
ส่วนรวม ซึ่งยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป  จึงขอกันเงินกรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันไว้ จ านวน  8  โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ควนชม หมู่ 5   

    งบประมาณ  785,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าสาคร  หมู่ที่ 10 

    งบประมาณ  2,794,000 บาท 
3. โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณฟุตบาทเลียบถนนทางหลวงสาย 403  

(สายเก่า)  หมู่ที่ 1   
    งบประมาณ  3,087,000 บาท 

4. โครงการบุกเบิกถนนสายตลาดอาทิตย์ หมู่ที่ 8 
    งบประมาณ  202,000 บาท 

5. โครงการบุกเบิกถนนสายถ้ าชวน (ตอน 2) หมู่ที่ 8   
    งบประมาณ  881,000 บาท 

6. โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยลึก หมู่ที่ 9 
    งบประมาณ  1,141,000 บาท 

7. โครงการปรับปรุงถนนสายถ้ าชวน (ตอน 1)  หมู่ที่ 8 
    งบประมาณ  836,000 บาท 

/8. โครงการ... 
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8. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลที่วัง) 
หมู่ที่ 2 

    งบประมาณ  3,000,000 บาท 

      รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562  ทั้งสิ้น 12,276,000 บำท (สิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) 

ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59  จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาอนุมัตติ่อไปครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับถ้าหากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล ครับ 

ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์ 
 อนุมัติ  10  เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
 งดออกเสียง   -    เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตติ เรื่องพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
ประธำนสภำเทศบำล พ.ศ. 2563 (พิจำรณำในวำระที่ 1 ขั้นรับหลักกำร) ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจง

หลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติ  เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ผมขอมอบหมายให้นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรีชี้แจง

รายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 
นำยสมชำย  แป้นสุข เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม 
รองนำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

หลักกำร 
 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(พิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 

เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ. 2554  ข้อ 58  ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553  

/ข้อ 23... 



๕ 
 

 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 
สิงหาคม   
 ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจาณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะน าร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้รายงานให้รายงานนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ ผู้เป็น
หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
 “ส าหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็น
ว่าจะไม่สามารถน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทัน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อน
วันที่ 15 สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน” 
 ทั้งนี้  ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ยังไม่สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จได้  เนื่องจากการค านวณงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 
 ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น
และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 58 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553  ข้อ 23 ข้อ 24 และ ข้อ 25 และเพ่ือให้การ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลที่วัง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความ 
ต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผลโดยมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเข้าวาระการประชุม
เสนอสภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณา ในขั้นรับหลักการต่อไป 
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลที่วัง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลที่วังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลที่วังจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
 

/1. สถำนะ... 
 



๖ 
 

    1. สถำนะกำรคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี ้  
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 71,763,649.22 บาท  
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 21,620,555.58 บาท  
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 20,075,702.83 บาท  
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไมไ่ด้เบิกจา่ย จ านวน 3 โครงการ รวม 

3,602,000.00 บาท  
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงนิไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั จ านวน 5 โครงการ รวม 542,800.00 

บาท  
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 2,119,115.77 บาท  
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562  
  (1) รายรับจริง จ านวน 96,020,914.04 บาท ประกอบด้วย  
   หมวดภาษีอากร จ านวน 8,956,208.57 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 1,360,392.55 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จ านวน 588,343.86 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 303,550.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทนุ จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 43,066,532.06 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 41,745,887.00 บาท 

   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,275,000.00 บาท 
 (3) รายจ่ายจริง จ านวน 62,313,428.55 บาท ประกอบด้วย 

  

   งบกลาง จ านวน 19,263,845.00 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 25,015,075.00 บาท 

   งบด าเนนิงาน จ านวน 10,538,728.55 บาท 

   งบลงทุน จ านวน 1,038,780.00 บาท 

   งบรายจา่ยอื่น จ านวน 0.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จ านวน 6,457,000.00 บาท 

  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนนุที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,275,000.00บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3,985,800.00 บาท 



๗ 
 

  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทนุส ารองเงินสะสม จ านวน 8,706,053.28 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลที่วัง 

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
 
 
 
 

        

  รายรับจริง  
ปี  2561 

ประมาณการ  
ปี 2562 

ประมาณการ  
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 7,889,521.02 8,300,000.00 6,200,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,603,233.79 1,459,000.00 1,560,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 593,956.60 600,000.00 600,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 689,350.00 350,000.00 600,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 10,776,061.41 10,709,000.00 8,960,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 47,231,374.62 44,920,000.00 51,370,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

47,231,374.62 44,920,000.00 51,370,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 40,068,968.00 45,500,000.00 45,500,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

40,068,968.00 45,500,000.00 45,500,000.00 

รวม 98,076,404.03 101,129,000.00 105,830,000.00 



๘ 
 

 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2561 
ประมาณการ  

ปี 2562 
ประมาณการ  

ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 18,974,236.54 22,578,747.00 23,119,959.00 

  งบบุคลากร 25,560,809.00 30,173,898.00 31,508,722.00 

  งบด าเนินงาน 10,759,156.76 16,080,355.00 20,090,522.00 
  งบลงทุน 5,476,822.00 25,191,000.00 23,762,625.00 

  งบเงินอุดหนุน 6,593,000.00 7,105,000.00 7,348,172.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 67,364,024.30 101,129,000.00 105,830,000.00 
รวม 67,364,024.30 101,129,000.00 105,830,000.00 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ เทศบาลต าบลท่ีวัง อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,191,212 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,486,920 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 17,429,577 
  แผนงานสาธารณสุข 7,826,480 

  แผนงานเคหะและชุมชน 11,402,650 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,351,120 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,186,560 

ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,715,522 

  แผนงานการเกษตร 120,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 23,119,959 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 105,830,000 



๙ 
 

นำยสมชำย  แป้นสุข      กระผมขอน าเสนอเก่ียวกับรายละเอียดประมาณการโครงการก่อสร้างประกอบร่าง 
รองนำยกเทศมนตรี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด

โครงการต่างๆ ปรากฎอยู่ในเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้วนะครับ   
นำยบุญสม  วังบัวทอง ต่อไปนี้ก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายในรายหมวดและข้อที่เห็นว่าไม่สมควรหรือ   
ประธำนสภำเทศบำล จะปรับลดก็แล้วแต่สมาชิก เชิญครับ 
นำยมงคล  ไชยฤกษ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนาย
สมำชิกสภำเทศบำล มงคล ไชยฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 กระผมขอสอบถามรายละเอียดความหมาย  
  ของค่า Factor F ครับ 
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ ในเรื่องของความหมายของค่า Factor F ผมขอให้เจ้าหน้าทีก่องช่างชี้แจงให้ทราบครับ 
นำยกเทศมนตรี               
นำยธรรมพร  รำยระยับ เรียนประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
วิศวกรโยธำปฏิบัติกำร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ค่า Factor F คือ ค่าตัวเลขซึ่งก าหนดขึ้นตามมติ

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง ใช้คูณราคาต่อหน่วยของต้นทุนออกมาเป็นราคาค่า
งานของโครงการ ค่า Factor F ประกอบด้วย ค่าอ านวยการ ดอกเบี้ย ก าไร และภาษี 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ งานทาง งานอาคาร และ งานสะพานและท่อเหลี่ยม 

/นำยสัญญำ... 
นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
สมำชิกสภำเทศบำล ประชุมทุกท่านครับ จากการที่กระผมได้รับฟังการแถลงงบประมาณประจ าปี พ.ศ.

2563 จากท่านนายกเทศมนตรีแล้วนั้น เรื่องงบประมาณการตั้งประมาณการรายรับ
รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถือว่าปกติคือดูโดยภาพรวมประมาณการรายรับ
รายจ่ายมีความเป็นไปได้  แต่กระผมมีประเด็นที่จะสอบถามในบางรายการ  ในส่วน
ของการประมาณการรายรับในปี 2563 รายได้จัดเก็บเอง  มีอยู่ 4 หมวด คือ หมวด
ค่าภาษีอากร  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รายรับจริงของปี  2561  จ านวน  10,776,061.41 บาท  ปี 
2562 จ านวน 10,709,000.00 บาท  ซึ่งตัวเลขใกล้เคียงกัน  แต่พอยอดประมาณการ
รายได้จัดเก็บเองปี 2563 ประมาณการลดลงเหลือ 8,960,000.00 บาท  เมื่อพิจารณา
ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติประจ าปี 2563 ในส่วนของรายงานประมาณการรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในหน้าที่ 1/3  ในหมวดภาษีอากร  ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างไม่มียอดรายรับจริงตั้งแต่ปี 2559 – 2562 แต่มีประมาณการตั้งรับไว้ในปี 
2563  และในส่วนของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ในปี 2563  ไม่มียอด
ประมาณการ  กระผมขอสอบถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการการจัดเก็บหรือมีหนังสือ
สั่งการใดเพ่ิมเติมหรือไม ่จึงท าให้มีการตั้งประมาณการเช่นนี้ 

  ในรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ควรจะต้องพิจารณาจาก
รายจ่ายจริง  เพ่ือเปรียบเทียบกับที่ตั้งประมาณการไว้ในปี 2563 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพที่สุด ผมขอให้พิจารณา รายงานประมาณการรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในหน้าที่ 8/47 ส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ  หมวด



๑๐ 
 

ค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ปี 2563 ตั้งไว้ 80,000 กว่าบาท  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อนๆ เป็นยอดที่สูงขึ้น ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 

  อีกประเด็นหนึ่งในหน้าที่ 10/47  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่  กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  ตั้งไว้ 50,000 บาท  
อยากทราบรายละเอียดว่าใช้กล้องแบบใด  เพราะราคาค่อนข้างสูง  ขอให้ฝ่ายบริหาร
ชี้แจงด้วยครับ 

  ประเด็นสุดท้าย งานบริหารงานคลัง ในหน้าที่ 12/47  ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  รายจ่ายจริง ปี 59- 62 ไม่มี  แต่ประมาณการปี 63 ตั้งไว้ 5,000 บาท และค่า
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก็เช่นเดียวกัน รายจ่ายจริง ปี 59- 62 ไม่มี  แต่ประมาณการ
ปี 63 ตั้งไว้ 10,000 บาท เพราะปีก่อนๆ ไม่มีรายการจ่ายจริง  แต่ปี 63 ได้ตั้งประมาณ
การไว้ กระผมจึงอยากทราบว่าตั้งไว้เพราะอะไร  กระผมมีประเด็นที่อยากสอบถาม
เพียงเท่านี้ครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อสภาฯ ด้วยครับ ประเด็นแรกเรื่องประมาณการรายได้ 
ประธำนสภำเทศบำล จัดเก็บเองปี 2563 ตั้งประมาณการลดลง  และในส่วนภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน 
  และท่ีดิน ในปี 2563 ไม่ได้ตั้งรับไว้ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
 

/นำยเชำวลิต... 
 
 
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ ในเรื่องของประมาณการรายได้จัดเก็บเอง ในส่วนของภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือน 
นำยกเทศมนตรี      และที่ดิน ในปี 2563 สาเหตุที่ ได้มีการตั้งประมาณการลดลง เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และในส่วนของประมาณการ
รายจ่ายปี 2563  งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กับค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น กระผมขอให้ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจงให้ทราบครับ     

นำงสำวพรรณี  สุกใส เรียนประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ เกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไม่ได้ 

ตั้งรายรับไว้เนื่องจากข้อกฎหมายมีการให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษี
โรงเรือนและที่ดิน มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2563  โดยในสามปีแรกมีการยกเว้นภาษี
ที่ดินเพ่ือการเกษตร  จึงมีผลให้ยอดรายได้จัดเก็บเองลดลงค่ะ 
 ในประเด็นต่อไปดิฉันขอชี้แจงเก่ียวกับประมาณการรายจ่าย  แผนงานคลัง  ค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ 5,000 บาท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ตั้งไว้ 10,000 บาท  ที่ต้องตั้งประมาณการรายจ่ายในปี พ.ศ.2563 ไว้  เพราะ
ระเบียบกฎหมายการจัดเก็บภาษีได้เปลี่ยนแปลงไป  มีการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง  งานจัดเก็บรายได้และงานส ารวจแผนที่ภาษี กองคลัง จ าเป็นต้องใช้
รถจักรยานยนต์ของราชการเพ่ือปฏิบัติงานส ารวจข้อมูลผู้เสียภาษี  จึงต้องมีการตั้ง



๑๑ 
 

รายจ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รวมถึงค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เพ่ือใช้กับ
จักรยานยนต์ของราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบล
ที่วังค่ะ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณท่านนายกและผู้อ านวยการกองคลังครับ ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหาร ชี้แจง 
ประธำนสภำเทศบำล ต่อสภาฯ ในประเด็นการตั้งประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  งานวาง 

แผนสถิติและวิชาการ  หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  และในหมวดงบ
ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  ขอเชิญครับ 

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ ในเรื่องของประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  งานวางแผนสถิติและ 
นำยกเทศมนตรี    วิชาการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และค่าครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลนั้น 
  กระผมขอให้ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  ชี้แจงให้ทราบครับ     
นำงมำริสำ  เพ็ชรทอง เรียนประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับประมาณการรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายเดิน 
  ทางไปราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 50,000 บาท ส่วนในปีงบ ประมาณ 

พ.ศ.2563  ตั้งไว้ 80,000 บาท  สาเหตุที่ตั้งสูงขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของกองวิชาการ
และแผนงาน  ได้ขออนุมัติผู้บริหารเพ่ือสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนิติกร ของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร จ านวน 34,000 บาท  ซึ่งยังไม่
รวมค่าเดินทางค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  อีกทั้งกองวิชาการ
และแผนงานยังมีเจ้าหน้าที่ต าแหน่งอ่ืนๆ ที่อาจจะต้องมีการอบรมในหลักสูตรอ่ืนอีก 
และยังมีต าแหน่งว่างอีกสองต าแหน่งคาดว่าอาจจะได้รับจัดสรรเจ้าหน้าที่มาเนื่องจาก
จะมีการสอบสายบริหารและอ านวยการในปี 2563  ซึ่งต้องมีการตั้งงบประมาณในส่วน
นี้รองรับไว้  ที่ตั้งไว้สูงจากเดิมเพ่ือที่จะได้ไม่ต้องโอนเพ่ิมในระหว่างปีงบประมาณ  

/ในส่วนของ... 
  ในส่วนของประเด็นค่าครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 50,000 
บาท  เนื่องจากราคาของกล้องระบบดิจิตอลที่คุณภาพดีเหมาะสมกับการใช้งาน และ
ขนาดขององค์กร  จะมีราคาค่อนข้างสูง  ซึ่งราคานี้เป็นราคาที่สืบจากท้องตลาด  หาก
มีราคาลดลงในขณะที่ซื้อ  งบประมาณก็จะคงเหลือไว้ในคงคลังของเทศบาลต าบลที่วัง
ค่ะ     

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  
ประธำนสภำเทศบำล 

    ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปรำยเพิ่มเติม 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เมื่อที่ประชุมได้พิจาณาร่างเทศบัญญัติรายจ่ายฯ กันอย่างละเอียดถี่ถ้วนดีแล้วไม่มี     
ประธำนสภำเทศบำล ผู้อภิปรายเพิ่มเติมข้ันตอนต่อไปผมขอมติในที่ประชุมในการรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลยนะครับ 



๑๒ 
 

มติที่ประชุม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลที่วัง มีมติรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

  เห็นชอบ   10   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
  งดออกเสียง  -    เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เมื่อรับหลักการ วาระท่ี 1  แล้วขั้นต่อไปเป็นการเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการแปร 
ประธำนสภำเทศบำล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  

ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

นำงอุไรวรรณ  แสงเงิน ดิฉันขอเสนอ ให้มี 3 ท่านครับ 
สมำชิกสภำเทศบำล ผู้รับรองโดยนายวิชิต  ทับทอง   นายชัยณรงค์  เจริญธรรมรักษ์   

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล 

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดให้คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
ประธำนสภำเทศบำล จ านวน 3 ท่าน   

มติที่ประชุม มีมติให้มีคณะกรรมกำร  3  ท่ำน 
  เห็นชอบ   10   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    -   เสียง  
  งดออกเสียง     -   เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ตามมติที่ประชุมให้คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ประธำนสภำเทศบำล ที่วัง  จ านวน 3 ท่าน   
 

/นำยบุญยืน... 

 

นำยบุญยืน  จันทร์สุวรรณ กระผมขอเสนอ นายนิทน  สระบัว    
สมำชิกสภำเทศบำล ผู้รับรองถูกต้องโดยนายสัญญา  เทวภักดิ์  นางอุไรวรรณ  แสงเงิน 

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายนิทน 
ประธำนสภำเทศบำล สระบัว ได้รับการเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2554)  ข้อ 14 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ         
ประธำนสภำเทศบำล แปรญัตติคนที่ 2 

นำยวิชิต  ทับทอง กระผมขอเสนอ  นายสัญญา  เทวภักดิ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล ผู้รับรองถูกต้องโดยนายนิทน  สระบัว   นายระแบบ  มัคจิตร 

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายสัญญา   



๑๓ 
 

ประธำนสภำเทศบำล เทวภักดิ์ ได้รับการเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 14 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ         
ประธำนสภำเทศบำล แปรญัตติคนที่ 3 

นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ กระผมขอเสนอ นายระแบบ  มัคจิตร 
สมำชิกสภำเทศบำล ผู้รับรองถูกต้องโดยนายนิทน  สระบัว   นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ   

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายระแบบ 
ประธำนสภำเทศบำล มัคจิตร  ได้รับการเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 14 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เม่ือได้คณะกรรมกำรแปรญัตติครบตำมจ ำนวนแล้ว  ผมขอพักกำรประชุม  (20 
นำที) 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยมงคล  ไชยฤกษ์ ผมขอเชิญทั้งสำมท่ำนประชุมประธำนสภำเทศบำล     ต่อเพื่อเลือกประธำน 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล คณะกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติครับ    

พักกำรประชุม 20 นำที ตั้งแต่เวลา 11.20 น. - 11.40 น. 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุมต่อนะครับ    
ประธำนสภำเทศบำล           จำกกำรประชุมของคณะกรรมกำรแปรญัตติ  ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้แจ้งผลมำ       
  สรุปได้ดังนี้  คณะกรรมกำรแปรญัตติประกอบด้วย 
  1. นายระแบบ มัคจิตร   เป็นประธานกรรมการ 
  2. นายนิทน สระบัว   เป็นกรรมการ 
  3. นายสัญญา เทวภักดิ์   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

/ในการพิจารณา... 

 

  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ      
และมีคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 45 วรรค 3 ก าหนดว่าญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
ที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการซึ่งสภาจะต้องด าเนินการดังนี้ 

  1. ก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
  2. ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติ 

และหลังจากท่ีมีการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ต่อประธานสภาเทศบาล  กระผมขอให้ที่ประชุมก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติและ
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ 



๑๔ 
 

นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ กระผมขอเสนอก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติ   
สมำชิกสภำเทศบำล วันที่ 13 กันยายน  2562  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น.   
  วันที่ 14 กันยายน  2562  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
  วันที่ 15 กันยายน  2562  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
  ณ ห้องกิจการสภา เทศบาลต าบลที่วัง 

  และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรญัตติให้เสร็จภายในวัน อังคาร 
ที่  17 กันยายน 2562 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้อง  นายนิทน  สระบัว  นางอุไรวรรณ  แสงเงิน
ประธำนสภำเทศบำล มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ หากไม่มี  ผมขอเชิญประธาน 
  คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นำยระแบบ  มัคจิตร ผมขอนัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติเพื่อประชุมพิจำรณำค ำแปรญัตติ 
สมำชิกสภำเทศบำล/ ในวันอังคำร ที่  17 กันยำยน 2562  เวลำ  10.00  น. ณ ห้องประชุม 
ประธำนคณะกรรมกำรแปรฯ  สภำเทศบำลแห่งนี้  จึงขอแจ้งให้ท่ำนสมำชิกสภำและท่ำนผู้บริหำรทุกท่ำนทรำบ 

ที่ประชุม  รับทรำบ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง สรุปก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติ วันที่ 13 – 15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 
 ประธำนสภำเทศบำล 08.00 น. – 16.30 น. และให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ

ในวันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลที่วังแห่งนี้ 

 ที่ประชุม รับทรำบ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2/2562 
ประธำนสภำเทศบำล ในวันศุกร์ ที่  20 กันยำยน  2562  เวลำ 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภำเทศบำล

แห่งนี้ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวาระ
ที่ 2 และวาระที ่3  ต่อไป 

ที่ประชุม รับทรำบ 

/ระเบียบวำระ... 

 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   

ที่ประชุม ไม่มี 

นำยบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธำนสภำเทศบำล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  12.30 น.  
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  

เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                        สมาชิกสภาเทศบาต าบลที่วัง 

 

                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ)   
                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 

 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก 

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่……………………. 
 

 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

 


