
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตลาด สมัยสามญั สมยัท่ี  3  ครั้งท่ี 1/2563 ประจําป พ.ศ. 2563 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตลาด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2563 

วันจันทรท่ี  10  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น. 
ณ  หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลตลาด 

ผูมาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสนอง  ไขโพธิ ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลตลาด สนอง  ไขโพธิ์ 
2. ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ รองประธานสภาเทศบาลตําบลตลาด พิณ  เงินโพธิ์ 
3. นายเพ็ชร  แชจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 เพ็ชร  แชจอหอ 
4. นายชื่น  ทือเกาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ชื่น  ทือเกาะ 
5. นางสาวติ๋ม  กองโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ติ๋ม  กองโคกสูง 
6. นายธีรพงษ สูงกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ธีรพงษ สูงกลาง 
7. นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 ธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
8. นางสาวน้ําออย  แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 น้ําออย  แสงเงิน 
9. นางสาวฐิติมา  ขอนโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 ฐิติมา  ขอนโพธิ์ 

10. นายชาญ  พวงโพธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 ชาญ  พวงโพธิ ์
11. นายมนัส  ดอกบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 มนัส  ดอกบุญนาค 
12. นายประกอบ  ปานสันเทียะ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตลาด ประกอบ  ปานสนัเทียะ 

 
ผูลาประชุม.....-.........คน 
 
ผูเขารวมประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. นายดวน  ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีตําบลตลาด ดวน  ฤทธิ์จอหอ 
2. นายวิทยา  เชี่ยวจอหอ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ วิทยา  เชี่ยวจอหอ 
3. นายธรรมอํานาจ  ดวงบุปผา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ธรรมอํานาจ  ดวงบุปผา 
4. วาท่ีรอยเอกสกล  พละเสน ปลัดเทศบาล สกล  พละเสน 
5. นางพัชรี  สงสันเทียะ ผูอํานวยการกองคลัง พัชรี  สงสันเทียะ 
6. นางศุภวรรณ  เพชรวิเศษ หัวหนาสํานักปลัด ศุภวรรณ  เพชรวิเศษ 
7. นายสุขุม ขยันงาน ผูอํานวยการกองชาง สุขุม ขยันงาน 
8. นายอาคม  เชื้อบัญฑิต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ อาคม  เชื้อบัญฑิต 
9. นางสาวนัยนปพร  กองสวุรรณ หัวหนาฝายอํานวยการ นัยนปพร  กองสุวรรณ 

10. นางปราณี  เลาะสูงเนิน นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ปราณี  เลาะสูงเนิน 
11. นางสาวโยธกา  ขอเหนี่ยวกลาง นักวิชาการสาธารณสุข โยธกา ขอเหนี่ยวกลาง 

 

/ผูเขารับฟงการประชุม................. 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตลาด สมัยสามญั สมยัท่ี  3  ครั้งท่ี 1/2563 ประจําป พ.ศ. 2563 

-2- 

ผูเขารับฟงการประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. นางสาวเจียว จี่พิมาย ประธานชุมบานมอรังสูง เจียว จี่พิมาย 
2. นายประเสรฐิ  ชินจอหอ ประชาชน หมู 2 ประเสริฐ  ชินจอหอ 
3. นางนัดดา ตอนจอหอ ประธานชุมชน หมู 4 นัดดา ตอนจอหอ 
4. นายธูป  รอดจอหอ รองประธานชุมชน ธูป  รอดจอหอ 
5. นายสุเทพ  เปรียบจัตรัส ประธานชุมชนวัดโคกตลาด สุเทพ  เปรียบจัตรัส 
6. นายประสทิธิ์  ถางโพธิ์ ประธานชมุชนประชารัฐพัฒนา ประสิทธิ์  ถางโพธิ์ 

ผูมาประชุม  ....12...... คน 
ผูไมมาประชุม  .......-....... คน 
ผูเขารวมประชุม  .....11..... คน 
ผูเขารับฟงการประชุม ........6..... คน 
 
เริ่มการประชุม  เวลา  09.00  น. 
 
   เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตลาด  มาครบองคประชุมแลว จํานวน 10 คน 
นายสนอง ไขโพธิ์  ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลตลาด  ทําหนาท่ีประธานสภาฯ ในท่ีประชุม  และ           
นายประกอบ  ปานสันเทียะ  ตําแหนง  รองปลัดเทศบาล  ทําหนาท่ีเลขานุการสภาฯ กอนเขาระเบียบวาระ
การประชุม  ประธานสภาเทศบาลตําบลตลาด  ไดใหพนักงานเทศบาลท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม  จํานวน        
2  ราย แนะนํา ประกอบดวย 1. นางสาวนัยนปพร กองสุวรรณ  ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ              2.
นางสาวโยธกา  ขอเหนี่ยวกลาง  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลตลาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป  
2563   

ประธานสภาฯ  -เชิญเลขานุการสภาฯ  อานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลตลาด   
   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป  2563   
เลขานุการสภาฯ  -ประกาศเทศบาลตําบลตลาด  เรื่อง  การเรียนประชุมสภาเทศบาลตําบลตลาด . 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ประจําป  2563 
ตามมติสภาเทศบาลตําบลตลาด ในคราวการประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  

ครั้งท่ี 1 ประจําป  2563  เม่ือวันท่ี   24  กุมภาพันธ  2563  ไดกําหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป  2563  กําหนดเริ่มในวันท่ี  10  สิงหาคม  
2562  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน  30  วัน นั้น 

/เพ่ือใหการดําเนินการ.................. 
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เพ่ือใหการดําเนินงานของสภาเทศบาลตําบลตลาด เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2545  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25  
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
พ.ศ. 2562  ประธานสภาเทศบาลตําบลตลาด  จึงใหเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลตลาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป  2562  ตั้งแตวันท่ี  10  สิงหาคม  
2563  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน  30  วัน  ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลตลาด 

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

     ประกาศ ณ  วันท่ี  20  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

         สนอง  ไขโพธิ์ 
       (นายสนอง ไขโพธิ์) 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลตลาด 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตลาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2   

วันศุกรท่ี 29  พฤษภาคม  2563 
ประธานสภาฯ -ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลตลาด  ไดมีการประชุมสภาเทศบาลตลาด สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 2 ประจําป  พ.ศ. 2563  วันศุกรท่ี   29  พฤษภาคม  2563  
และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมแลวไมมีการ
แกไข จึงขอใหสมาชิกเทศบาลตําบลตลาดทุกทาน  ไดพิจารณาวาจะมีการแกไข 
เพ่ิมเติมถอยคําในการประชุมสภาเทศบาลตําบลตลาด  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 
2 หรือไม ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ขอแกไข เพ่ิมเติมถอยคําในรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลตลาด สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 วันศุกรท่ี  29  
พฤษภาคม  2563 

มติท่ีประชุม  -มีมติรับรองรายงานการประชุมเทศบาลตําบลตลาดฯ  อยางเปนเอกฉันท 
     มติ รับรอง    10 เสียง 
    ไมรับรอง - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม 
3.1 การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตลาด เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ    

ประธานสภาฯ -นายกเทศมนตรีตําบลตลาด  ไดเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตลาด   เรื่อง  
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาล 
ทุกทานไดรวมกันพิจารณา 

/-ขอเชิญทานนายก................ 
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 -ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลตลาด  ชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบครับ 
นายกเทศมนตรีฯ -เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตลาด   

กระผม นายดวน  ฤทธิ์จอหอ  นายกเทศมนตรีตําบลตลาด ขอเสนอรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลตลาด  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลตลาด ไดพิจารณาโดยมีคําแถลงงบประมาณ  บันทึก
หลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตลาด  เรื่อง  งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
 

                           คําแถลงงบประมาณ 

                          ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256 
 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตลาด 
                                                  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลตลาด จะไดเสนอราง                                 
                                  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลตลาดอีกครั้งหนึ่ง  
                                  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลตลาดจึงขอชี้แจงใหทานประธานและ 
                                  สมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย 
                                  การดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 
             1. สถานะการคลัง 

         1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

   ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี ้

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 79,969,023.87 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 45,924,632.10 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 22,984,919.02 บาท 
   1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 

โครงการ รวม 1,454,000.00 บาท 
   1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 15 โครงการ รวม 

1,129,771.75 บาท 
         1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 
               2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม  

                  พ.ศ.2563 
            (1) รายรับจริง จํานวน 42,761,717.11 บาท ประกอบดวย 
   หมวดภาษีอากร จํานวน 433,463.98 บาท 

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 
และใบอนุญาต 

จํานวน 1,447,832.00 บาท 

/หมวดรายได....................... 
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   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 607,741.10 บาท 

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยจํานวน               0.00 บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 12,535.00 บาท 

   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,592,511.03 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 14,667,634.00 บาท 

           (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 24,651.00 บาท 
              (3) รายจายจรงิ จํานวน 29,419,355.26 บาท ประกอบดวย 
   งบกลาง จํานวน 8,657,815.08 บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 12,015,599.00 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 5,979,754.40 บาท 
   งบลงทุน จํานวน 71,700.00 บาท 
   งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,694,486.78 บาท 
           (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  

              24,651.00 บาท 
          (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 6,457,254.28 บาท 
          (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
          (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 

  คําแถลงงบประมาณ     

  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

เทศบาลตําบลตลาด  อ.เมืองนครราชสีมา   จ.นครราชสีมา 
   (รายรับ)     

        
  รายรับจริง 

ป  2562 
ประมาณการ 

ป 2563 
ประมาณการ 

ป 2564 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 1,811,298.30 605,410.00 700,600.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

1,149,858.00 1,009,790.00 1,513,790.00 

/หมวดรายได.......................... 
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  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 597,967.42 480,000.00 650,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 12,200.00 12,800.00 19,610.00 

  หมวดรายไดจากทุน 780.00 2,000.00 2,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 3,572,103.72 2,110,000.00 2,886,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

  หมวดภาษีจัดสรร 42,980,680.72 34,890,000.00 37,014,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

42,980,680.72 34,890,000.00 37,014,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 17,780,509.00 19,000,000.00 20,000,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

17,780,509.00 19,000,000.00 20,000,000.00 

รวม 64,333,293.44 56,000,000.00 59,900,000.00 

 
 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 (รายจาย) 

รายจาย รายจายจริง 
ป 2562 

ประมาณการ 
ป 2563 

ประมาณการ 
ป 2564 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 10,693,776.08 13,097,200.00 13,566,810.00 

  งบบุคลากร 13,353,761.00 16,899,400.00 18,498,460.00 

  งบดําเนินงาน 7,027,693.46 12,872,400.00 14,132,730.00 

  งบลงทุน 2,080,812.00 10,150,000.00 10,751,000.00 

  งบรายจายอ่ืน 0.00 25,000.00 25,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,316,742.00 2,956,000.00 2,926,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 35,472,784.54 56,000,000.00 59,900,000.00 

รวม 35,472,784.54 56,000,000.00 59,900,000.00 

/บันทึกหลักการ.................. 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ เทศบาลตําบลตลาด   อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 
(รายจายตามแผนงาน) 

ดาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17,317,520 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 430,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,728,170 

  แผนงานสาธารณสุข 4,875,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,634,600 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 435,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,712,900 

  แผนงานการเกษตร 200,000 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 13,566,810 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 59,900,000 
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ประธานสภาฯ -ทานนายกเทศมนตรีตําบลตาลาด ไดเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตลาด  เรื่อง  

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ 
แลว  ตอไปเชิญเลขานุการสภาฯ  ไดแจงขอระเบียบ กฎหมาย  หลักเกณฑวิธีการ
พิจารณาใหท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลตลาด  ไดรับทราบเพ่ือพิจารณาตอไป 

เลขานุการสภาฯ -เรียนทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ขอ ๔๓ รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้  
(๑) หลักการของรางขอบัญญัติ  
(๒) เหตุผลท่ีเสนอรางขอบัญญัติ  
การเสนอรางขอบัญญัติใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี้  

/เม่ือประธานสภา........................ 
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เม่ือประธานสภาทองถ่ินไดรับญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอมาและตรวจแลว

เห็นวา ถูกตอง ใหสงสําเนาแกสมาชิกสภาทองถ่ินลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวัน
ประชุม เวนแตเปนการประชุมอันรีบดวน แตไมใหนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอน
กําหนดเวลานัดประชุม   ถาตรวจแลวเห็นวาไมถูกตองใหแจงผูเสนอทราบภายในเจ็ด
วันนับแตวันท่ีไดรับญัตตินั้น   เวนแตเปนญัตติรางขอบัญญัติเก่ียวดวยการเงินท่ีไมมี
คํารับรองของผูบริหารทองถ่ิน    ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัติดังกลาวไป
ยังผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาใหคํารับรองหากผูบริหารทองถ่ินไมแจงผลการ
พิจารณาใหคํารับรองใหทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติ
ดังกลาวจากประธานสภาทองถ่ินใหประธานสภาทองถ่ินแจงใหผูเสนอทราบโดยเร็ว 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงไดออกขอบัญญัติทองถ่ินชั่วคราว ตอง
นําเสนอขอบัญญัติทองถ่ินชั่วคราวนั้นเขาระเบียบวาระกอนรางขอบัญญัติอ่ืน 

ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ 
แต ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน 
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ี 
ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี
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สอง นั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ี
ประชุม เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมไดและใน         
การพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคาแปร ญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ งบประมาณนั้น 

ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภา
ทองถ่ิน ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัตินั้น หรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติ
กอนท่ีสมาชิก สภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว เพ่ือประโยชนแกการ
พิจารณาราง ขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะใหคณะกรรมการสภาทองถ่ิน
พิจารณากอนรับ หลักการก็ได  

ขอ ๔๘ ในกรณีท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณ     ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน เพ่ือเลือก
สมาชิกสภาทองถ่ินเปนกรรมการ ในคณะกรรมการหาขอยุติตามจํานวนท่ีกฎหมายวา
ดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด โดยใหนําวิธีการเลือกในขอ ๑๒ แหง
ระเบียบนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวแจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณและรายชื่อกรรมกา หาขอยุติฝายสภาทองถ่ิน กรณีองคการบริหารสวน
จังหวัดหรือเทศบาลใหแจงผูวาราชการจังหวัดทราบ กรณีองคการบริหารสวนตําบล
ใหแจงนายอําเภอทราบ ท้ังนี้ให ดําเนินการภายในสามวันนับแตวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติ
ไมรับหลักการ ใหประธานสภาทองถ่ิน ทําหนังสือแจงมติของสภาทองถ่ินท่ีไมรับ
หลักการแหง รางขอบัญญัติงบประมาณใหผูบริหารทองถ่ินทราบในวันถัดจากวันท่ี
สภาทองถ่ินมีมติ ไมรับหลักการ รางขอบัญญัติงบประมาณท่ีผาน 
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การพิจารณาของคณะกรรมการหาขอยุติตาม วรรคหนึ่งใหสภาทองถ่ินนําเขา
พิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสามตามลําดับ  วรรคสามแกไขเพ่ิมเติม  โดย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 ขอ ๔๙  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตอง
สงให คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้น
ไปให คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตอง
กําหนด ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย  

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็
ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตอง
มีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง เชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอคําแปรญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี้  
ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสองกรณีการพิจารณาสามวาระ      

รวดเดียว   ผูแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาได 

/การพิจารณา............... 
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ขอ ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึก 
ความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมี 
การแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร 
ญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร 
ญัตติตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้น
แก สมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณี
ตอง พิจารณาเปนการดวน ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย 
เพ่ือแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น  

ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ
ขอ เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ี
ประชุม สภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวย
กับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการ แกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือ
เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกัน
หรือบกพรองในสาระสําคัญ ท่ี ประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหสงปญหานั้นไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม เฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ไดโดยไมใหมี
การแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ี มีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณา เฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แต
ถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมติใหพิจารณา
จนจบรางขอบัญญัติก็ได ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนในการ
พิจารณารวดเดียว ท่ี ประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสาม
ก็ได 
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เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้น
ตาม วรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน ไม
นอย กวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน ใน
การประชุมตอวาระท่ีสอง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับ ไวเทานั้น  

ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแต
ท่ี ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการ
พิจารณาวาระนี้ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ หรือไม  

ขอ ๕๓ ญัตติรางขอบัญญัติใดซ่ึงท่ีประชุมสภาทองถ่ินไดลงมติไมรับหลักการ 
ตามความในขอ ๔๗ หรือลงมติไมใหตราเปนขอบัญญัติตามความในขอ ๕๒ ใหถือวา 
รางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไปเวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

หามเสนอญัตติรางขอบัญญัติท่ีมีหลักการอยางเดียวกันกับรางขอบัญญัติท่ี
ตกไป ตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เวนแตประธานสภาทองถ่ินจะอนุญาตเม่ือ
เหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหใชแกญัตติเก่ียวกับ
กิจการของสภาทองถ่ิน ดวยโดยอนุโลม 
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ขอ ๕๘ ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ ใหผูบริหารทองถ่ินยื่นตอสภา
ท อง ถ่ิน  ตามแบบและวิ ธี ก า รภาย ในระยะ เวลา ท่ี กํ าหนดไว ใ นระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณ  

ขอ ๕๙ การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการขอ
ลด รายจายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภา 
ทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือ
ตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามขอ 
๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพ่ิมเติมรายจาย หรือ
เปลี่ยน แปลงความประสงคของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรอง
จาก ผูบริหารทองถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ  

ขอ ๖๑ หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซ่ึงมีขอผูกพันอยางใด 
อยางหนึ่งดังตอไปนี้  

(๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู  
(๒) รายจายซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย ถามีปญหาวา 

รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม ใหประธาน สภาทองถ่ินเปน      
ผูวินิจฉัยชี้ขาด  

ขอ ๖๒  เม่ือไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอญัตติ 
ขอใหปดอภิปราย เพ่ือใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไม 
หรือสงใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการ ตองมีสมาชิกสภา 
ทองถ่ินรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม 
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สรุป  ในการประชุมพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตลาด  เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  การพิจารณาจะตอง
พิจารณาเปน  3  วาระ ตามระเบียบฯ ขอ  45 วรรคสาม  ซ่ึงบัญญัติไววา  ญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณา วาระ
ท่ี 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา 24 ชั่วโมง นับแตสภา
ทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น จึงขอใหสมาชิกฯ ทุกทาน 
ไดพิจารณาในรางเทศบัญญัติท่ีทางนายเทศมาตรีตําบลตลาด ไดเสนอมา ท้ังนี้เปนไป
ตามระเบียบฯ ขอ 47 ในการพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติ วาระท่ี  1  ใหท่ีประชุม
สภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางเทศบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหง
รางเทศบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหมี
การลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลวจากนั้น หาก
วามีการลงมติไมรับหลักการของรางเทศบัญญัติดังกลาว ก็จะไดดําเนินการตาม
ระเบียบฯ ในขอ 48 หรือหากวามีการลงมติรับหลักการของรางเทศบัญญัติฯ นี้ หาก
วาจะตองมีการสงรางใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ตามระเบียบฯ ขอ 49 ซ่ึง
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บัญญัติไววาญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปให 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตอง
กําหนด ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย และตาม
ระเบียบฯ ขอ 50 บัญญัติไววา เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว  จะตอง
เสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงาน
และบันทึกความเห็นตอประธานสภาทองถ่ิน เพ่ือประธานสภาทองถ่ิน จะไดสง
รายงานนั้นแกสมาชิกทุกคนไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา ในวาระ
ท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ)  ตอไป 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดสงสัยท่ีจะสอบถามหรืออธิปรายหรือไม โดยให 
อภิปรายเปนรายสํานัก/กอง  เรียนเชิญครับ 
 
1. สํานักปลัด 

นายธนกฤต เชี่ยวจอหอ -เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุมทุกทาน กระผม นายธนกฤต เชี่ยวจอหอ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  

 ขออภิปรายเก่ียวกับการตั้งงบประมาณ ในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ทําไมจึงตั้งงบประมาณเกินจํานวนคนท่ีมีอยูจริง  
เพราะปจจุบันเทศบาลตําบลตลาด ไมมีรองนายกเทศมนตรีแตอยางใด 

วาท่ี ร.อ.สกล พละเสน -ชี้แจง เนื่องจากการตั้งงบประมาณในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
ปลัดเทศบาล  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งตามระเบียบหนังสือสั่งการ และเพ่ือรับรอง. 

การเลือกต้ังทองถ่ินใหม  การตั้งงบประมาณฯ  ดังกลาว เปนการตั้งเพ่ือเบิกจายใน
ปประมาณ  พ.ศ. 2564   ถึงแมไมมีผูดํารงตําแหนงก็ตองตั้งรองรับไว 
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2. กองคลัง 

นายธนกฤต เชี่ยวจอหอ -เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุมทุกทาน กระผม นายธนกฤต เชี่ยวจอหอ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2    
 ขออภิปรายเก่ียวกับการตั้งงบประมาณในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 
ประเภทวัสดุสํานักงานบานงานครัว  ทําไมตั้งงบประมาณลดลงจากปท่ีผานมา 

นางพัชรี  สงสัยเทียะ -ชี้แจง  เนื่องจากมีการตั้งงบประมาณฯ ดังกลาว ไวท่ีสํานักปลัดแลว      
ผอ.กองคลัง กองคลังตั้งงบประมาณสํารองไวเผื่องบประมาณสํานัก/กองอ่ืนไมเพียงพอ 
 

3. กองการศึกษา 
ร.ต.พิณ เงินโพธิ์ -เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน คณะผูบริหาร และผูเขารวม

ประชุมทุกทาน กระผม ร.ต.พิณ เงินโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1     
ขออภิปรายเก่ียวกับการตั้งงบประมาณ ในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา อยากทราบวา เด็กนักเรียนมีก่ีคน  ครูและผูดูแลเด็กมีก่ีคน   
ครูและเด็กนักเรียนมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกันหรือไม 
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วาท่ี ร.อ.สกล พละเสน -ชี้แจง ปจจุบันเด็กนักเรียนมีจํานวน  108 คน ครูและผูดูแลเด็กมีจํานวน  5 คน 
ปลัดเทศบาล  อัตราสวนเทากับ 1 ตอ 13 คน ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนด 

อัตราสวนไวท่ี  1 ตอ 10  คน 
เทศบาลตําบลตลาด ไดดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง (พ.ศ. 2564-2566) 

ซ่ึงไดกําหนดเพ่ิมอัตราตําแหนง คนงานท่ัวไป 1 อัตรา เพ่ือใหไดสัดสวนตามกรมฯ 
กําหนด  อีกท้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลตลาดยังมีพนักงานจางเหมาท่ัวไป 
(แมบาน) คอยดูแลเด็กเล็กชวยอยูแลว 

นายธนกฤต เชี่ยวจอหอ -เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุมทุกทาน กระผม นายธนกฤต เชี่ยวจอหอ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  ขอ
อภิปรายเก่ียวกับการตั้งงบประมาณ ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ โครงการแขงขันกีฬา ขาพเจาอยากทราบวางบประมาณ
ท่ีตั้งไวเพียงพอหรือไม     ผมเคยอภิปรายในปงบประมาณท่ีผานมา วาตั้ง
งบประมาณนอยเกินไป  เสื้อนักกีฬาไมเพียงพอจํานวนนักกีฬา ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ยังตั้งไวเทาเดิม 

นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ  -ชี้แจง  ข้ึนอยูกับชนิดของกีฬา  ถากําหนดชนิดกีฬามากเกินงบประมาณก็ไมเพียงพอ 
หัวหนาสํานักปลัด -การจัดหาเสื้อนักกีฬา เปนไปตามระเบียบของราชการ  คือ ตัวจริง 10 ตัว ตัวสํารอง  
  3  คน  ไมสามารถจัดหาไดมากกวานี้ 
วาท่ี ร.อ.สกล พละเสน -ชี้แจงเพ่ิมเติม  ปญญาเกิดจาก การตั้งงบประมาณโครงการฯไดกําหนดชนิด
ปลัดเทศบาล  กีฬาไวเหมาะสมกับงบประมาณแลว  เม่ือมีการจัดโครงการฯจริง ไดมีการประชุม 

สมาชิกสภา  ผูนําชุมชน  และไดกําหนดชนิดกีฬาข้ึนมาใหมเกินงบประมาณท่ีตั้งไว  
จึงเกิดปญญางบประมาณไมเพียงพอ 

 

4. กองชาง 
-ไมมี      
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5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ -เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุมทุกทาน กระผม ร.ต.พิณ เงินโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ขออภิปราย
เก่ียวกับการตั้งงบประมาณ ในแผนงานสาธารณาสุข    อยากทราบวา  ตามท่ีกอง  
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ไดดําเนินการจัดซ้ือรถขยะ  จะไดรถเม่ือไป  และไดมี
การเตรียมความพรอมดานอัตราคนท่ีจะมาดําเนินการขับรถหรือไม 

วาท่ี ร.อ.สกล  พละเสน -การจัดหารถขยะของเทศบาลตําบลตลาด  อยูในระหวางตรวจสอบเอกสารของ      
ผูเสนอราคาวาครบถวนถูกตองตามประกาศของเทศบาลหรือไม  และจะไดมีการ
ประกาศผูชนะการประกวดราคา และสงมอบรถขยะตอไป 

  -ดานอัตรากําลังคน  เทศบาลตําบลตลาด ไดดําเนินจัดทําแผนอัตรากําลัง         (พ.ศ. 
2564-2566)  รองรับไวแลว  

 
-ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายแสดงความคิดเปนกันอยางกวางขวาง 
 

/5. กองสาธารณา....................... 
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ประธานสภาฯ -ทานสมาชิกสภาเทศบาลก็ไดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลตลาด  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
กันมาพอสมควรแลว ตอไปจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ แหงนี้  วาจะรับหลักการแหงราง
เทศบัญญัติตําบลตลาด เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2564  หรือไม 

 -กอนลงมติไดใหมีการตรวจสอบองคประชุม  ปรากฏวา มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  
11  คน  จากจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  11  คน  ถือวาครบองคประชุม 

มติท่ีประชุมฯ -มีมติเปนเอกฉันทรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตลาด  เรื่อง  งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

  มติ  เห็นชอบ    10     เสียง 
   ไมเห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  -ตอไปจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาจะตองสงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตลาดฯ 

ใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม  โดยถามีการสงใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให        
ท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ พรอมกําหนดเวลา
เสนอ    คําแปรญัตติตอคณะกรรมการ 
-โดยการขอมติจะขอเปนสองครั้ง  ในครั้งแรก จะขอมติวาจะตองสงรางเทศบัญญัติฯ 
ใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม  หากวามติตองสงรางเทศบัญญัติฯ  จึงจะไดขอ
มติครั้งท่ีสองในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 

   ครั้งท่ี 1 ขอมติวาจะตองสงรางเทศบัญญัติฯ ใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม 

มติท่ีประชุม -มีมติเปนใหสงรางเทศบัญญัติฯ ใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ และมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  

/ประธานสภา........................... 
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ประธานสภาฯ ใหเลขานุการสภาฯ  ไดชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของในการแตงตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ใหสภาเทศบาลตําบลตลาดทราบตอไป 

เลขานุการสภาฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  หมวด ๘ คณะกรรมการสภาทองถ่ิน 

ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไม นอย

กวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ี 

ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  
 
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดเปนคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไมได  
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ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ 
เสนอชื่อผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปน 
กรรมการวิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด  

ขอ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มีหนาท่ีกระทํากิจการหรือพิจารณา 
สอบสวนเรื่องใดๆอันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน สภา
ทองถ่ินอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภา ทองถ่ินเปน
กรณีพิเศษ  

ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือก 
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภา 
ทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  
(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร  
ถามีความจําเปน คณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณา รายละเอียดในกิจการซ่ึงเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสภาทองถ่ิน แลว
เสนอรายงาน ตอคณะกรรมการสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา  

ขอ ๑๐๗ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ให
สมาชิก สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ี
ไมไดเปน สมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี  

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไม
นอย กวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง  

การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยาง
อ่ืน และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
/ประธาน..................................... 
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ประธานสภาฯ  -ขอมติท่ีประชุมวา เห็นสมควรวาใหมีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีทาน 

มติท่ีประชุมสภาฯ -มีมติเห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จํานวน  4  ทาน 

ประธานสภาฯ  -ใหสมาชิกสภาเทศบาตําบลตลาด เสนอรายชื่อผูท่ีจะทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการ- 
แปรญัตติฯ  ซ่ึงตามระเบียบแลว  ตองเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทีละคนจน
ครบตามจํานวนท่ีสภาเทศบาลตําบลตลาดกําหนดไว  
-กอนเสนอรายชื่อและลงมติไดใหมีการตรวจสอบองคประชุมสภาฯ ปรากฏวา มี
สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน  11  คน จากสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  11 คน ถือ
วาครบองคประชุม 

นางสาวน้ําออย แสงเงิน -เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน    
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ดิฉัน นางสาวน้ําออย แสงเงิน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ             
ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี  1 
 ผูรับรอง  คนท่ี  1  นายพีรพงษ สูงกลาง 
    คนท่ี  2  นายชื่น  ทือเกาะ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอรายชื่อผูเห็นสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
           คนท่ี 1 อีกหรือไม  (ไมมีผูยกมือเสนอ) 
    เม่ือไมมีผูเสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย วาดวย
   การประชุมสภาฯ ขอ 14 มีผูเสนอชื่อคนเดียว คือ  ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์  จึงถือวา  
  ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี  1 

มติท่ีประชุมสภาฯ -มีมติเห็นชอบอยางเปนเอกฉันทให ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์  เปนคณะกรมการแปรญัตติฯ 
คนท่ี  1 

   มติ   เห็นชอบ  จํานวน  10   เสียง 
    ไมเห็นชอบ จํานวน  - เสียง 
    งดออกเสียง จํานวน  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

นางติ๋ม กองโคกสูง -เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน    
ดิฉัน นางติ๋ม กองโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ นางสาวน้ําออย  
แสงเงิน  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี  2 
 ผูรับรอง  คนท่ี  1  นายชาญ  พวงโพธิ์ 
    คนท่ี  2  นายมนัส  ดอกบุญนาถ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอรายชื่อผูเห็นสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนท่ี 2 อีกหรือไม  (ไมมีผูยกมือเสนอ) 

    เม่ือไมมีผูเสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการประชุมสภาฯ ขอ 14 มีผูเสนอชื่อคนเดียว คือ  นางติ๋ม กองโคกสูง 
จึงถือวา นางสาวน้ําออย  แสงเงิน ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี  2 
 

/มติท่ีประชุม........................... 
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มติท่ีประชุมสภาฯ -มีมติเห็นชอบอยางเปนเอกฉันทให นางสาวน้ําออย แสงเงิน  เปนคณะกรมการ 
แปรญัตติฯ  คนท่ี  2 

   มติ   เห็นชอบ  จํานวน  10   เสียง 
    ไมเห็นชอบ จํานวน  - เสียง 
    งดออกเสียง จํานวน  1 เสียง  (ประธานสภาฯ) 

นายเพ็ชร  แชจอหอ -เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน    
กระผม นายเพ็ชร แชจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ  
นางติ๋ม กองโคกสูง  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี  3 
 ผูรับรอง  คนท่ี  1 นางสาวฐิติมา  ขอนโพธิ์ 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตลาด สมัยสามญั สมยัท่ี  3  ครั้งท่ี 1/2563 ประจําป พ.ศ. 2563 

    คนท่ี  2 นางสาวน้ําออย  แสงเงิน 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอรายชื่อผูเห็นสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ   

คนท่ี 3  อีกหรือไม  (ไมมีผูยกมือเสนอ) 
    เม่ือไมมีผูเสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย  

วาดวยการประชุมสภาฯ ขอ 14 มีผูเสนอชื่อคนเดียว คือ  นางติ๋ม  กองโคกสูง 
จึงถือวา นางติ๋ม  กองโคกสูง  ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี  3 

มติท่ีประชุมสภาฯ -มีมติเห็นชอบอยางเปนเอกฉันทให นางติ๋ม กองโคกสูง เปนคณะกรมการ 
แปรญัตติ ฯ  คนท่ี  3 

   มติ   เห็นชอบ  จํานวน  10   เสียง 
    ไมเห็นชอบ จํานวน  - เสียง 
    งดออกเสียง จํานวน  1 เสียง  (ประธานสภาฯ) 

นายชื่น ทือเกาะ -เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน    
กระผม นายชื่น  ทือเกาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ  
นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี  4 
 ผูรับรอง  คนท่ี  1  นางติ๋ม  กองโคกสูง 
    คนท่ี  2  ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ -กระผม นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลตลาด เขต  2   
ขอไมรับตําแหนงคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

ประธานสภาฯ  -ใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตลาด เสนอรายชื่อผูท่ีสมควรทําหนาท่ีคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนท่ี 4 ตอไป 

นายชื่น ทือเกาะ -เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน    
กระผม นายชื่น ทือเกาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ  
นายชาญ  พวงโพธิ์  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี  4 
 ผูรับรอง  คนท่ี  1 นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
    คนท่ี  2 นายเพ็ชร  แชจอหอ 
 

/ประธาน.......................... 
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ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอรายชื่อผูเห็นสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
คนท่ี 4  อีกหรือไม  (ไมมีผูยกมือเสนอ) 

    เม่ือไมมีผูเสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการประชุมสภาฯ ขอ 14 มีผูเสนอชื่อคนเดียว คือ  ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์   
จึงถือวา นายชาญ  พวงโพธิ์  ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี  4 

มติท่ีประชุมสภาฯ -มีมติเห็นชอบอยางเปนเอกฉันทให ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ เปนคณะกรมการแปรญัตติ  

คนท่ี  4 
   มติ   เห็นชอบ  จํานวน  10   เสียง 
    ไมเห็นชอบ จํานวน  - เสียง 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตลาด สมัยสามญั สมยัท่ี  3  ครั้งท่ี 1/2563 ประจําป พ.ศ. 2563 

    งดออกเสียง จํานวน  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ -ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท้ัง 4 ทานดังกลาว        ทํา
หนาท่ี    แปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตลาด  เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตอไป  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2554  ขอ 109 การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก 
ใหเปนหนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน   ดังนั้น จึงขอใหเลขานุการสภาพิจารณา
และนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการฯ และ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตอไป 

       ครั้งท่ี 2 ขอมติในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ร.ต.พิณ เงินโพธิ์ -เสนอใหกําหนดระยะเวลาใหสมาชิกสภาฯ หรือผูบริหาร เสนอคําแปรญัตติ ตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ในระหวางวันท่ี  17-19  สิงหาคม  2563  
ตั้งแตเวลา  08.30-16.30 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตลาด    

ประธานสภาฯ -มีทานใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมีผมขอมติเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 

มติท่ีประชุมฯ มีมติเห็นขออยางเปนเอกฉันทในการกําหนดระยะเลาเสนอคําแปรญัตติในระหวาง
วันท่ี  17-19  สิงหาคม   2563  ตั้งแตเวลา  08.30-16.30 น.  ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตําบลตลาด 

   มติ   เห็นชอบ จํานวน 10 เสียง 

  ไมเห็นชอบ จํานวน  -   เสียง 

  งดออกเสียง จํานวน   1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 4............................... 

-19- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ๆ  (ถามี) 

 -ไมมี 

 

ปดประชุม เวลา  12.00 น. 

 

     ประกอบ  ปานสันเทียะ   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายประกอบ  ปานสันเทียะ) 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตลาด สมัยสามญั สมยัท่ี  3  ครั้งท่ี 1/2563 ประจําป พ.ศ. 2563 

         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตลาด 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ไดมีการประชุมตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลตลาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 1  ประจําป  2563  แลวในคราวการประชุม  ครั้งท่ี 1  
เม่ือวันท่ี  24  สิงหาคม  2563 

                        ธีรพงษ  สูงกลาง                                                   เพ็ชร  แชจอหอ 
(นายธีรพงษ  สูงกลาง)     (นายเพ็ชร  แชจอหอ) 

            กรรมการตรวจรายงานการประชุม                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                                  ธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
                (นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ) 
  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 สภาเทศบาลตําบลตลาด  ไดมีประชุมรับรองรายงานการประชุมแลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล 

ตําบลตลาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 2563 เม่ือวันท่ี...28 สิงหาคม 2563 

 

                                                       สนอง  ไขโพธิ์ 
(นายสนอง  ไขโพธิ์) 

  ประธานสภาเทศบาลตําบลตลาด 


