
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทีว่ัง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  คร้ังที่ 1/2556 

วันพฤหัสบด ี ที่  15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 
 ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทีว่ัง 

 
ผูมาประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชือ่ 

๑. นายบุญสม วังบวัทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบวัทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา  เทวภักดิ ์
4. นายสมศกัดิ ์ กลีบแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมศักดิ์  กลีบแกว 
5. นางอไุรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค เจริญธรรมรักษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชัยณรงค  เจริญธรรมรักษ 
7. นายวโิรจน วงศเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วิโรจน วงศเมฆ 
8. นายสมบรูณ แปนสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ   แปนสุข 
9. นายนิทน สระบวั สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นิทน สระบวั 

๑0. นายวิชติ ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วิชิต ทับทอง 
11. นายบุญยืน จันทรสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทรสุวรรณ 
12. นายมงคล ไชยฤกษ เลขานกุารสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 -  ไมมี - 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นายนิพนธ   ประพฤติชอบ นายกเทศมนตร ี นิพนธ   ประพฤติชอบ 
 2.  นายประจักษ แสงทอง รองนายกเทศมนตร ี ประจักษ แสงทอง 
 3.  นายสุชาติ  จันทบุร ี รองนายกเทศมนตร ี สุชาติ   จันทบุร ี
 4.  นายเสนอ   แสงเงิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี เสนอ แสงเงิน 
 5.  พ.อ. สมพงษ ไชยสุวรรณ เลขานกุารนายกเทศมนตร ี สมพงษ ไชยสุวรรณ 
 6.  นายเสวต  ไหมแกว ประธานชุมชน เสวต ไหมแกว 
 7.  นายชาลี  เกตแุกว ประธานชุมชน ชาลี เกตแุกว 
 8.  นางสุขสันต  แกวเกื้อ ประธานชุมชน สุขสันต แกวเกื้อ 
 9.  นางอรจันทร ทองแผว แทนประธานชุมชน อรจันทร ทองแผว 
 10.  นายอาํนวย วงศเมฆ ประธานชุมชน อํานวย วงศเมฆ 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๒ 
 

 
 

 11.  นางสมพิศ  ทิพยรัตน ประธานชุมชน สมพิศ ทิพยรัตน 
 12.  นางสาวลําดบั ธาระเนตร ประธานชุมชน ลําดับ ธาระเนตร 
 13.  นายสันต ิ     เชื้อนุช ประธานชุมชน สันต ิ เชื้อนุช 
 14.  นายหับ     หนูชัยแกว ประธานชุมชน หับ หนูชัยแกว 
 15.  นายเคียม     ชาญรบ ประชาชน เกี้ยม ชาญรบ 
 16.  นายสาคร     ปานเมอืง ประชาชน สาคร ปานเมือง 
 17.  นายอุทศิ     แกวอดุม ประธานชุมชน อุทิศ แกวอุดม 
 18.  นายพาส     รตันพันธ ประธานชุมชน พาส รัตนพันธ 
 19.  นายประจวบ คําแหง ประธานชุมชน ประจวบ คําแหง 
 
เปดประชุม 10.00 น. 
      

เมื่อท่ีประชุมพรอม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวังอานประกาศอําเภอทุงสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2556   ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2556 

ตามหนังสือท่ีอางถึง  สภาเทศบาลตําบลที่วัง  ไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง  
สมัยสามัญสมัยที่  3 ประจําป พ.ศ.2556 มีกําหนด  30  วัน นับตั้งแตวันท่ี  1 – 30  สิงหาคม  2556  นั้น 

เพ่ือใหเปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2554  ขอ  
23  จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมในวันพฤหัสดีท่ี  15  สิงหาคม  2556  เวลา  10.00 น.  ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง  โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่สงมาดวยนี้แลว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1  การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง   แจงประกาศเทศบาลตําบลที่วัง  เรื่องใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 
ประธานสภาเทศบาล   2559)   

      ดวยเทศบาลตําบลท่ีวัง  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 
2557-2559)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแลสังคมของเทศบาลตําบลที่วังท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาเทศบาล มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  มีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุม ระยะเวลาสามปซึ่ ง ไดผ านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลที่วัง  เมื่อวันท่ี  24  มิถุนายน  2556  
และนายกเทศมนตรีตําบลที่ไดอนุมัติแลวเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2556   

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๓ 
 

 
 

      ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-
2559)  เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น  จึง
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลตําบลที่วัง ทั้งนี้  
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   ประกาศ ณ  วันท่ี  24  มิถุนายน  2556 
1.2  ระเบียบสภาเทศบาลตําบลที่วังวาดวยการอนุญาตใหประชาชนเขาฟง
การประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  พ.ศ. 2556 

นายบุญสม  วังบัวทอง ตามระเบียบสภาเทศบาลตําบลที่วังวาดวยการอนุญาตใหประชาชน 

ประธานสภาเทศบาล เขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง พ.ศ.๒๕๕๖ 

อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๒๔ วรรคท าย แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ สภา

เทศบาลตําบลท่ีวังจึงออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตให

ประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง วาดวยการ

อนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.๒๕๕๖” 

    ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศ เปนตนไป 

    ขอ ๓ ในระเบียบนี ้

     “สภาเทศบาล” หมายถึง สภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 

“ประธานสภาเทศบาล” หมายถึง ประธานสภาเทศบาลตําบลที่วัง 

หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน 

“การประชุมสภาเทศบาล” หมายถึง  การประชุมสภาเทศบาลตําบล

ที่วัง 

“ผูเขารับฟงการประชุม” หมายถึง ประชาชนทั่วไป หรือตัวแทนกลุม

องคกรหนวยงานท่ีมีความประสงคจะขอเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลที่วัง 

ขอ ๔ ประธานสภาเทศบาล มีอํานาจอนุญาตใหประชาชนท่ัวไป เขารับฟง

การประชุมสภาเทศบาล 

ขอ ๕ ใหประธานสภาเทศบาล เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และ

มีอํานาจตีความวินิจฉัย กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือดําเนินการใหเปนไป

ตามระเบียบนี้ 

ขอ ๖ ที่ประชุมสภาเทศบาล เปนสถานที่ควรแกการเคารพ ประชาชนผูเขา

ฟงการประชุมของสภาเทศบาล ตองถือปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๔ 
 

 
 

(๑) ตองขออนุญาตตอประธานสภาเทศบาล เปนลายลักษณอักษร 

กอนเขาฟงการประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน กอนวันประชุม หรือเมื่อไดรับ

อนุญาตจากประธานสภาเทศบาลจึงสามารถเขารับฟงการประชุมได 

(๒) ผูเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลจะตองแตงกายสุภาพและ

ประพฤติตนใหเรียบรอย 

(๓) ผูเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลจะตองปฏิบัติตามคําส่ัง

ประธานสภาเทศบาลอยางเครงครัด 

(๔) ผูเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลจะตองนั่งฟงการประชมุสภา

เทศบาลไดเฉพาะที่นั่งที่ทางสภาเทศบาลจัดไวใหเทานั้น 

    ขอ ๗ ขอหามสําหรับผูเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง 

 (1)   ไมสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาเทศบาลได เวน

แตประธานสภาเทศบาลจะอนุญาต 

 (2)   ไมมีสิทธิตั้งกระทูถามผูบริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลและไมมี 

 สิทธิอภิปรายในที่ประชุมสภาเทศบาล 

   (3)   หามพกพาอาวุธใด ๆ เขาไปในหองประชุมสภาเทศบาลเพ่ือ

ปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย 

   (4)   หามนําเครื่องมือส่ือสาร เชน กลองถายรูป วิทยุเทป เครื่องมือ

ส่ือสารอื่น ๆ เขาไปในที่ประชุมสภาเทศบาล (เวนแตไดรับอนุญาตจาก

ประธานสภาเทศบาล) 

    (5)  หามใชถอยคําไมสุภาพ เชน กลาวคําหยาบคาย เสียดสี หรือใส

ราย และแสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ กอกวนความสงบเรียบหรือกระทําการให

เส่ือมเสียเกียรติของที่ประชุมสภาเทศบาลหรือจงใจกระทําการใด ๆ อันเปน

เหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาเทศบาลหรือขัดคําส่ังของประธานสภา

เทศบาล 

ขอ ๘ ในขณะที่กําลังประชุมสภาเทศบาล หากมีผูเขารับฟงการประชุมสภา

เทศบาลละเมิดระเบียบนี้ ใหประธานสภาเทศบาลมีอํานาจในการตักเตือน 

หามปราม ถายังมีการขัดขืนคําส่ัง ประธานสภาเทศบาล มีอํานาจส่ังใหผูนั้น

หยุดการกระทําหรือส่ังใหออกไปจากที่ประชุมได 

ขอ ๙ การอนุญาตเขาฟงการประชุมสภาเทศบาล ใหใชตามแนบทาย

ระเบียบนี้ 

 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๕ 
 

 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง ท่ีประชุมมีขอสงสัยหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล  
 

ท่ีประชุม   ไมมี 

 

นายบุญสม  วังบัวทอง ประกาศใช ณ  วันท่ี  15  สิงหาคม  2556 

ประธานสภาเทศบาล  
  

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง รายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหสมาชิก พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น   

ประธานสภาเทศบาล เปนรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕๕6  เมื่อวันอังคาร

ที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมของสภาเทศบาลไดตรวจสอบเรียบรอยแลวนั้น ขอใหท่ีประชุม

ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง  หากมีขอความหรือความหมายที่

คลาดเคล่ือนจากการประชุม  มีสมาชิกทานใดท่ีจะแกไขถอยคําหรือขอความ

ใดบางหรือไม  หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
 

ท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมดวยมติเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโรงงาน 

นายบุญสม  วังบัวทอง เหตุผลในการแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวด คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน 

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ 9 การแกไข
เปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ที่ดินและ
ส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่
กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  เทศบาลตําบลท่ีวังจึงขอแกไข
เปล่ียนแปลงคําชี้แจง หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน  เนื่องจากใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 เทศบาล
ตําบลที่วังไดตั้งคาครุภัณฑโรงงาน (เครื่องเจีย/ตัด) ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ   ซึ่งปจจุบันรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑดังกลาวไม
สามารถจัดซื้อได เทศบาลตําบลที่วังจึงขอแกไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดตาม
รายการดังตอไปนี้ 

1. ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๖ 
 

 
 

หมวดครุภัณฑ   ประเภทครุภัณฑโรงงาน                       
  1.1 เครื่องเจีย/ตัด จํานวน 5,100.-บาท 

- เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด  ขนาด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร) ขับดวย
มอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1,000 วัตต ความเร็วรอบไมนอยกวา 
10,000 รอบตอนาที   

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
แกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ เปน  
1. ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโรงงาน 

1.1 เครื่องเจีย/ตัด จํานวน 5,100.-บาท 
- เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด  ขนาด 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขับดวย
มอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1,000 วัตต ความเร็วรอบไมนอยกวา 
10,000 รอบตอนาที   

นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2556  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
โรงงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีกอหน้ีผูกพันโครงการ
กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางรถไฟบานจาวิทย-ครัวภูผา และ
ซอยบานนายนพ แสงเงิน หมูท่ี 1-หมูท่ี 2 จํานวนเงิน 4,700,000  บาท 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง การกันเงิน ขอ 57  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไว 
ประธานสภาเทศบาล กอนส้ินป   โดยส่ังซื้อหรือส่ังจาง หรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงิน

ไปชําระหนี้ผูกพันใหกันเงินไวเบิกในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จใหขอขยายเวลาเบิกจายเงิน

ตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินหกเดือน 
 

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีกอหน้ีผูกพันโครงการ 
กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางรถไฟบานจาวิทย-ครัวภูผา และ
ซอยบานนายนพ แสงเงิน หมูท่ี 1-หมูท่ี 2 จํานวนเงิน 4,700,000  บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีกอหน้ีผูกพันโครงการตอ
เติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม  จํานวนเงิน  126,000  บาท   

 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๗ 
 

 
 

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีกอหน้ีผูกพันโครงการ 
    ตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม  จํานวนเงิน  126,000  บาท  
ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบสมัครเปนสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาล

แหงประเทศไทย 
 
นายบุญสม  วังบัวทอง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาเทศบาล วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบเพ่ือใหองคกรปกครองสวน

ทองถิน่อาจมรีายจายเปนคาบํารุงสมาคมได 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๔ (๙) 

แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙) 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา 
๘๕ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารงุสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงัคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี ้
“องคกรปกครองสวนทองถิน่” หมายความวา องคการบริหารสวน

จังหวดั เทศบาลและองคการบรหิารสวนตําบล 
“ขอบัญญัต”ิ ใหหมายความรวมถึงเทศบญัญตัิดวย 
“สมาคม” หมายความวา สมาคมท่ีจัดตั้งขึน้ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย 
ขอ ๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมรีายจายเปนคาบาํรุงสมาคมได

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(๑) สมาคมนั้นตองมีลักษณะดังตอไปนี ้

(ก) เปนสมาคมทีป่ระกอบดวยสมาชิกสวนใหญทีเ่ปนองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ประเภทเดียวกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่จะจายคา
บํารุงสมาคมนัน้ 

(ข) มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือการสงเสริมกิจการและการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนสมาชิก 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๘ 
 

 
 

(๒) สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหความเหน็ชอบในการเขาเปน
สมาชิกของสมาคม 

ขอ ๕ รายจายตามขอ ๔ ใหเบิกจายไดตั้งแตปงบประมาณท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถิน่เขาเปนสมาชิก โดยใหตัง้จายไวในงบประมาณรายจาย
ประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติมรายจายตามขอ ๔ ตองมีจํานวนไม
สูงเกินฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ 

ขอ ๖ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสมาชิกของสมาคม
กอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับถาสมาคมนั้นมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน 
ขอ ๔ (๑) และไดมีการจายเงินคาบํารงุสมาคมไปตามท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัิ
งบประมาณรายจายประจําปหรือขอบญัญตัิงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ให
รายจายเงนิคาบํารงุสมาคมที่ไดจายไปแลวดังกลาวเปนรายจายที่จายไดตาม
ระเบียบนี ้

เงินคาบํารุงสมาคมตามวรรคหนึง่ที่คางจาย ใหจายไดตามระเบียบนี ้
   ขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ชชูาต ิหาญสวัสดิ ์

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบสมัครเปนสมาชิสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  
 

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติ เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2557  (พิจารณาในวาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ)  
 

นายบุญสม  วังบัวทอง การพิจารณางบประมาณ มี 3 วาระ วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้น 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ สําหรับวันนี้เปนการพิจารณางบประมาณใน 

วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีแถลง 
 

นายนิพนธ  ประพฤติชอบ   บัดนี้ถึงเวลาท่ีผูบริหารเทศบาลตําบลท่ีวัง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ 
นายกเทศมนตรี งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557  ตอสภาเทศบาลตําบลท่ีวังอีกครั้ง

หนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ผูบริหารเทศบาลตําบลที่วัง จึงขอชี้แจงใหทาน
ประธานและสมาชิกสภาทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังตอไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2555 
เทศบาลตําบลท่ีวังมีสถานะการเงินดังนี้ 

1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน  53,471,479.96 บาท 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๙ 
 

 
 

1.1.2  เงินสะสม   24,288,872.76 บาท 
1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม  14,817,717.15 บาท 
1.1.4  รายการรายจายที่รอจาย  
 จํานวน      -  รายการ  เปนเงิน -     บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  

  จํานวน 7 รายการ  เปนเงิน 3,946,254.09   บาท 

1.5.6   รายการท่ีไดกันเงินไวโดยไมไดกอหนี้ผูกพัน  

    จํานวน 4 รายการ   เปนเงิน 10,090,000.00 บาท 

2. การบริหารงานในปงบประมาณ พ.ศ.2555 

2.1 รายรับจริงทั้งส้ิน 66,751,125.76 บาท  ประกอบดวย 

2.1.1 หมวดภาษีอากร   6,522,852.25   บาท 

2.1.2 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  

       520,648.00      บาท 

2.1.3  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 321,706.39      บาท 

2.1.4  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  -  บาท 

2.1.5  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  233,620.00      บาท 

2.1.6  หมวดรายไดจากทุน    -      บาท 

2.1.7  หมวดภาษีจัดสรร  24,513,993.16 บาท 

2.1.8  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  20,337,986.00 บาท 

2.2  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   

       14,300,316.96 บาท 

2.3  รายจายจริงท้ังส้ิน     42,403,739.39 บาท 

ประกอบดวย 

 2.1.1  งบกลาง    1,718,204.00    บาท 

 2.1.2  งบบุคลากร   11,694,761.00  บาท 

 2.1.3  งบดําเนินการ   11,211,584.38  บาท 

 2.1.4  งบลงทุน   13,208,090.00  บาท 

 2.1.5  งบรายจายอื่น    -      บาท 

 2.1.6  งบอุดหนุน     4,598,100.00  บาท 

   2.4  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยวตัถปุระสงค  
         14,060,668.59  บาท 

2.5  มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี   -      บาท 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๑๐ 
 

 
 

 
 

รายรับ 
รับจริง  ประมาณการ ประมาณการ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

รายไดจัดเก็บ       

หมวดภาษีอากร 6,522,852.25 5,800,000.00 6,820,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

        
520,648.00  

       
1,255,000.00  

 
1,049,000.00  

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 321,706.39 300,000.00 350,000.00  

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย 

 
 -  

          
1,000.00  

  
- 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 233,620.00 390,000.00 315.000.00  

หมวดรายไดจากทุน - 4,000.00 -  

รวมรายไดจัดเก็บ 7,598,826.64 7,750,000.00 8,534,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

หมวดภาษีจัดสรร 24,513,996.16 25,250,000.00 29,200,000.00   

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรร
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

24,513,996.16 25,250,000.00 29,200,000.00  
  

 
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

    

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 20,337,986.00 22,000,000.00 23,300,000.00  

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให 20,337,986.00 22,000,000.00 23,300,000.00   

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุ
วัตถุประสงค 

14,300,316.96 -  - 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดย
ระบุวัตถุประสงค 

14,300,316.96 - - 

รวม 66,751,125.76 55,000,000.00 61,034,000.00  

 
       
 
 
 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๑๑ 
 

 
 

    2. รายจายตามงบประมาณรายจาย 
 

รายจาย 
จายจริง  ประมาณการ ประมาณการ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

งบกลาง 1,718,204.00 2,714,560.00 2,810,810.00 

งบบุคลากร 11,694,761.00 14,534,450.00 18,090,450.00 

งบดําเนินการ 11,211,584.38 16,570,190.00 18,171,340.00 

งบลงทุน 13,208,090.00 6,399,100.00 17,070,400.00 

งบรายจายอ่ืน - - 25,000.00 

งบเงินอุดหนุน 4,598,100.00 4,593,800.00 4,832,000.00 

รวม 42,430,739.38 44,812,100.00 61,000,000.00 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง  ตอไปนี้ก็จะเปดโอกาสใหสมาชิกไดอภิปรายในรายหมวดและขอที่เห็นวาไม 
ประธานสภาเทศบาล  สมควรหรือจะปรับลดก็แลวแตสมาชิกโดยอภิปรายไดเล็กนอย 
นายสมบูรณ  แปนสุข  กระผมขออภิปรายแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟา  หนา 61  ขอ  1.12   
สมาชิกสภาเทศบาล  โครงการติดตั้งกลองวงจรปด  จํานวน 1,500,000  บาท เปนโครงการที่ดี

แตสําหรับเทศบาลตําบลที่วังยังไมพรอม  โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณซึ่งมี
จํานวนจํากัด  จึงมองวานาจะนําเงินสวนนี้ไปทําเรื่องของถนนหรือน้ําประปา
ใหกับหมูบานที่ยังมีปญหาในเรื่องนี้อยูนาจะเกิดประโยชนมากกวา 

นายสัญญา  เทวภักด์ิ  กระผมอภิปรายในเรื่อง คาครุภัณฑ  2. ครุภัณฑสํารวจ  จํานวน  306,000  
สมาชิกสภาเทศบาล  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองวัดมุมแบบอัตโนมัติ อานคาวัดมุมได 1 ฟลิป

ดา  วัดระยะทางไกล 2 กิโลเมตร ใชเปาสะทอน 1 ดวง จํานวน 1 ตัว สําหรับ
ใชในการปฏิบัติงานของเทศบาล  นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  เหตุผล คุณสมบัติและประโยชนของกลองวัด
มุมแบบอัตโนมัติจะใชประโยชนในการสํารวจ  ปริมาณพ้ืนที่ดิน ซึ่งจะใชใน
หนวยงานสํานักงานท่ีดิน  หรือ  การกอสรางถนนสายหลักๆ ที่ใชระยะทาง
หลายรอยกิโลเมตร   

      เพราะฉะนั้น เทศบาลตําบลที่วังซึ่งเปนหนวยงานบริการประชาชนใน
เรื่องระบบสาธารณูปโภคโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  ถนน น้ํา  ไฟฟา จึงไม
จําเปนที่จะตองใชกลองวัดมุมแบบอัตโนมัติดังกลาว 

นายบุญสม  วังบัวทอง  สมาชิกสภาก็ไดอภิปรายพอสมควรแลวตอไปก็จะเปนขั้นตอนการลงมติใน 
ประธานสภาเทศบาล  วาระแรก ซึ่งเปนวาระขั้นรับหลักการ 
 
 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๑๒ 
 

 
 

มติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง รับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  จํานวน 12 เสียง 

 

นายบุญสม  วังบัวทอง  เมื่อรับหลักการ วาระที่ 1  แลวขั้นตอไปเปนการเลือกและแตงตั้งคณะ 
ประธานสภาเทศบาล  กรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ .2547  ขอ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 7 คน 

นายนิทน  สระบัว  กระผมขอเสนอ ใหมี 3 ทานครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายชัยณรงค  เจริญธรรมรักษ กระผมขอเสนอ ใหมี 6 ทานครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายบุญสม  วังบัวทอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติท่ีประชุม

   

มีมติใหมีคณะกรรมการ  3  ทาน 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง  ขอใหสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีความเหมาะสมแตงตั้งเปน         
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
นายบุญยืน  จันทรสุวรรณ  กระผมขอเสนอ คุณสัญญา  เทวภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผูรับรองถูกตอง นายวิชิต  ทับทอง นายนิทน สระบัว 
นายบุญสม  วังบัวทอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไมหากไมมี กระผมขอมติที่    
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมดวยครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นดวยเปนเอกฉันท 
นายบุญสม  วังบัวทอง  ขอใหสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีความเหมาะสมแตงตั้งเปน         
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
นายชัยณรงค เจริญธรรมรักษ กระผมขอเสนอ  คุณวิโรจน วงศเมฆ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผูรับรองถูกตอง  นายสมศักดิ์  กลีบแกว นางอุไรวรรณ  แสงเงิน 
นายบุญสม  วังบัวทอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไมหากไมมี กระผมขอมติที่    
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมดวยครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นดวยเปนเอกฉันท 
นายบุญสม  วังบัวทอง  ขอใหสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีความเหมาะสมแตงตั้งเปน         
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
นายวิชิต  ทับทอง  กระผมขอเสนอ คุณนิทน  สระบัว 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผูรับรองถูกตอง  นายบุญยืน  จันทรสุวรรณ นายสัญญา เทวภักดิ์ 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๑๓ 
 

 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง     มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไมหากไมมี กระผมขอมติที่    
ประธานสภาเทศบาล           ประชุมดวยครับ 
มติท่ีประชุม  เห็นดวยเปนเอกฉันท 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง  คณะกรรมการแปรญัตติประกอบดวย 
ประธานสภาเทศบาล            1. นายวิโรจน  วงศเมฆ   เปนประธานกรรมการ 
   2. นายสัญญา  เทวภักดิ์ เปนกรรมการ 
   3. นายนิทน    สระบัว เปนกรรมการและเลขานุการ 
นายบุญสม  วังบัวทอง  ในการพิจารณารางเทศบัญญัติเมื่อที่ประชุมมีมติรับรางเทศบัญญัติและมี 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติเรียบรอยแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
   ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 45 วรรค 3 กําหนดวาญัตติ

รางเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการ
พิจารณาวาระที่สองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวาย่ีสิบส่ี
ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการ ซึ่งสภาจะตองดําเนินการดังนี้ 

   1. กําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติไมนอยกวาย่ีสิบส่ีชั่วโมง 
   2. กําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติ 

และหลังจากที่มีการแปรญัตติเรียบรอยแลวใหประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติรายงานตอประธานสภาเทศบาล 

   กระผมขอใหท่ีประชุมกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติและกําหนดระยะเวลา 
   พิจารณาคําแปรญัตติท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว 
นายสัญญา  เทวภักดิ์  กระผมขอเสนอกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตั้งแตเวลา 13.00 น. วันท่ี  
สมาชิกสภาเทศบาล  15  สิงหาคม  2556 ถึง เวลา 14.00 น. ของวันท่ี 16  สิงหาคม  2556 
   และใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคําแปรญัตติใหเสร็จภายในวันที่    

20 สิงหาคม  2556 เวลา 10.00 น.-14.00 น. 
นายบุญสม  วังบัวทอง  ขอผูรับรองดวยครับ  ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่น  
ประธานสภาเทศบาล  หรือไมครับ สรุปกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตั้งแตเวลา 13.00 น ของ

วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ถึง เวลา 14.00 น. ของวันที่ 16  สิงหาคม  
2556 และใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคําแปรญัตติใหเสร็จภายใน
วันท่ี 20 สิงหาคม 2556   เวลา  10.00 น .- 14.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๑๔ 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 8    เรื่องอื่นๆ  
 

   - ไมมี-   

นายบุญสม  วังบัวทอง  การประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๕6    ไดดําเนินการประชุมครบทุกวาระแลว กระผมขอขอบคุณ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน ท่ีใหความรวมมือ
ในการประชุมสภาเทศบาลดวยดี ขอปดประชุมครับ 

 

ปดประชุม   12.00 น.  
 
 
 
 


