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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2564 

วันศุกร์ที่  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด 

 

เริ่มการประชุม  เวลา  09.00  น. 

              เมื่อถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  ได้ตรวจสอบองค์ประชุม  สมาชิกสภาฯ  จำนวน 12  คน       
มาประชุม  จำนวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  นายสุเทพ  เปรียบจัตุรัส  ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล
ตำบลตลาด  ทำหน้าที ่ประธานสภาฯ ในที่ประชุม  และว่าที ่ร้ อยเอกสกล  พละเสน ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ            
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาด  

ปลัดเทศบาล  เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดำเนิน     
เลขานุการสภาฯ  การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล
ตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

ประธานสภาฯ                  - เชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ   

เลขานุการสภาฯ   ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลาด  เร ื ่อง การเร ียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด           
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2564   

                                          ตามมติ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล
ตลาด ครั ้งแรก  เมื ่อวันที ่  13   พฤษภาคม   2564   ได้กำหนดวันเริ ่มสมัยประชุม       
สามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2564  เริ่มตั้งแต่วันที่  1   กันยายน   2564  เป็นต้นไป                   
มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน นั้น 

                                           เพื ่อให ้การดำเน ินงานของสภาเทศบาลตำบลตลาด   เป ็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติ  
เทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 ประธานสภา
เทศบาลตำบลตลาด  จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
ประจำปี  2564 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2564    มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน       ณ  
ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด  
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                                 จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

     ประกาศ ณ  วันที่  20  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

           (ลงชื่อ) สุเทพ  เปรียบจัตุรัส 
 (นายสุเทพ   เปรียบจัตุรัส) 
           ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด 

1.2 การตั้งศูนย์สถานกักกันโรคไวรัสโคโรนาของเทศบาลตำบลตลาด   
ประธานสภาฯ             สถานที่สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด  เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และ ควบคุม              

โรคโควิด 19  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาด               
มีจำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์สวนป่า หมู่ที่ 7 และ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน บ้านบุ  หมู่ที่ 2    

มติที่ประชุม รับทราบ                                                                                  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2             
        ประจำปี   2564  วันที่  17   กันยายน  2564    

ประธานสภาฯ            ตามที่สภาเทศบาลตำบลตลาด  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ   
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564   เมื่อวันที่  28   พฤษภาคม  2564  และคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม   ครั้งที่  4/2564  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2564 โดยคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอให้สมาชิกฯ   ทุกท่าน ได้พิจารณาว่าจะมี
แก้ไข หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2564   เมื่อวันที่  17  กันยายน   2564   หรือไม่    

หากไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564   เมื่อวันที่  17  กันยาย  2564   ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดินขอรัฐตาม  
      มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484  (แปลง “ป่าช้าสาธารณประโยชน์”  เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่      
2 งาน 92 ตารางวา (สถานที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด รวมถึงสิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ  )) 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาด ได้นำเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาลตำบลตลาด 
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นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   
กระผม นายธูป  รอดจอหอ    นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ขอเสนอขอความเห็นชอบการ   
ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที ่ด ินขอรัฐตาม   มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที ่ดิน            
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  (แปลง “ป่าช้าสาธารณ 
ประโยชน์”     เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา (สถานที่ตั้งของสำนักงานเทศบาล
ตำบลตลาด รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ )) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ตามที่ จังหวัดนครราชสีมา ได้อนุญาตให้เทศบาลตำบลตลาด ประกอบกิจการใน
ที่ดินของรัฐ แปลง  “ ป่าช้าใหญ่สาธารณประโยชน์”  ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่  
11061  บางส่วน  ที่ดินที่ขออนุญาตตั้งอยู่ที ่ บ้านกระฉอด หมู่ที ่ 5 (11) ตำบลตลาด    
(บ้านโพธิ์) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  เนื้อที่ประมาณ 3  ไร่  2  งาน  92  
ตารางวา  มีกำหนดเวลา  5  ปี  สิ ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาตฉบับนี ้ ในวันที่  25  
พฤษภาคม  2564  ตามใบอนุญาตตามความในมาตรา 9  แห่งประมวลกฎหมายที ่ดิน        
ที่ 5/2559 ลงวันที่ 26  พฤษภาคม 2559   
 

  เทศบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดินของรัฐตามมาตรา  9  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ตามมาตรา  
54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484  ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  8 
(นครราชสีมา)  ให้เทศบาลตำบลตลาดดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา    
ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า  

เหตุผล 

เพื ่อให้การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที ่ดินขอรัฐตาม มาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินของเทศบาลตำบลตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรา 54 
แห่งพระราชบัญญัติ   ป่าไม้ พุทธศักราช 2484  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย             
ที่ มท 0511.3/ว2297 ลงวันที่  21  เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ      
ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 และการขอสัมปทานตามมาตรา  12  แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน และหนังสือหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)     
ที่ ทส 1621.4/5549  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2564  เรื่อง  ขออนุญาตใช้ประโยชน์
ที่ดินของรัฐตามมาตรา  9  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลตลาด พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที ่ดินขอรัฐตาม  
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินฯ  ดังกล่าว ต่อไป 

ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
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เลขานุการสภาฯ 1.พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484   

      ข้อ 54  ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง  หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็น
การทำลายป่า หรือเข้ายึดหรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้
จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม  และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

2.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0511.3/ว2297 ลงวันที่  21  เมษายน 2564 เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 และการขอ
สัมปทานตามมาตรา  12  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน   
  กำหนดให้   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่า จะต้องยื่นขออนุญาตตามมาตรา  
54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  และ ให้ยกเลิกความในข้อ  2  ของหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 0688  ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน การขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 และการขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ 2 การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที ่ดินของรัฐตามมาตรา  9  และการขอ
สัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ขออนุญาตต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 ก่อน จังหวัดจึงจะ
ออกใบอนุญาตตามมาตรา  9  หรือรัฐมนตรีจะอนุญาตให้สัมปทานบัตรตามมาตรา 12  แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน แล้วแต่กรณีให้แก่ผู้ขอต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที ่ดินของ         
รัฐตาม มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484  (แปลง “ป่าช้าสาธารณประโยชน์” เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน 92 
ตารางวา (สถานที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ )) และ
เลขานุการสภา ได้ชี ้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี ่ยวข้องแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด
ประสงคจ์ะอภิปราย หรือสอบถามรายละเอียดหรือไม่  (ไม่มีผู้ยกมืออภิปราย) 

 หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  อภิปราย หรือสอบถามรายละเอียดแล้ว  ต่อไปจะขอความ
เห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดินของ   รัฐตาม มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  (แปลง “ป่าช้า
สาธารณประโยชน์” เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา (สถานที่ตั้งของสำนักงาน
เทศบาลตำบลตลาด รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ )) 

  ก่อนที่จะมีการลงมติ ได้มีการตรวจสอบองค์ประชุม จำนวนสมาชิก 12 คน สมาชิกที่อยู่ใน
ห้องประชุม จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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 3.2 พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาด ได้นำเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาลตำบลตลาด 

นายกเทศมนตีฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดทุกท่าน        
กระผม นายธูป รอดจอหอ  นายกเทศมนตรีตำบลตลาด  ขอเสนอญัตติขออนุมัติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

    หลักการ 

ด้วยเทศบาลตำบลตลาด  มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 
หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
   
    เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด   เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564  ซึ่งอนุมัติให้จ่ายได้แล้ว นั้น   แต่เนื่องจากส่วนราชการต่าง  ๆ  ของเทศบาลตำบลตลาด
ยังขาดครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ และเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   
ดังนี้จึงขอโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

    สำนักปลัด   
       โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)   

   แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป  งบงบลงทุน หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 3 รายการ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in One จำนวน  1 เครื่อง  จำนวน  23,000.-บาท 

                                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in One สำหรับงานประมวลผล  
                                คณุลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
                               - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core ) โดยมีความเร็ว 

  สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
 (level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

                               - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถใน

การใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
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                              - มหีน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
                                - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
                              - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)หรือภายนอก (External)  
   จำนวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

                              - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                              - มแีป้นพิมพ์และเมาส์ 
                   - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 

(1920x1080) 
                              - สามารถใช้งาน  Wi - Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac ) และ Bluetooth 

รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป 

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จำนวน  1  เครื่อง  จำนวน 4,300.-บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - เป็นเครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้า 

  ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
      หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom 

รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
งานบริหารทั่วไป  

    3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,500.-บาท 
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
     - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
     - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  
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             โอนลด 
               แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป  หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
                  ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก 

- เงินเดือนนายก/รองนายก  งบประมาณตั้งไว้  725,760.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
158,156.-บาท  ขอโอนลด จำนวน 29,800.-บาท   

        รวมโอนเพ่ิม/โอนลดของสำนักปลัด จำนวน 29,800.-บาท 

            กองช่าง   
                        โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)   
                                แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                                หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                  
    จำนวน 3 รายการ 

    1. โครงการขุดลอกวัชพืชและสิ่งปกคลุมลำเหมืองสาธารณะและทางน้ำไหล หมู่ 7  
       บ้านหนองตะคลอง  งบประมาณตั้งไว้  140,729.00  บาท  

        ปริมาณงาน  ความยาว 1,243 เมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลตลาดกำหนด  
    2. โครงการขุดลอกวัชพืชและสิ่งปกคลุมบ่อยืมดินคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณ 

     ทางรถไฟ-คลองส่งน้ำ LMC ปตร.จอหอ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5  งบประมาณตั้งไว้    
205,178.00 บาท 

      ปริมาณงาน  ความยาว  2,000  เมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลตลาดกำหนด 
                     3. โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะ สายเลียบลำบริบูรณ์ทำนบปู่ขำ  บ้านบุ  หมู่ 1   

     งบประมาณตั้งไว้  28,500.00  บาท    
     ปริมาณงาน  ถนนกว้าง  3 เมตร  ยาว 45 เมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลตลาด

กำหนด 
                               โอนลด  
                               แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
                               หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณ ตั้งไว้  1,000,000.- บาท  งบประมาณ คงเหลือ 
472,500.-  บาท  ขอโอนลดจำนวน  374,407.- บาท 

                              รวมโอนเพิ่ม/โอนลดของกองช่าง  จำนวน 374,407.-บาท 

ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 
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ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการโอนงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2564 และ
เลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด
ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมืออภิปราย) 

 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะอภิปรายแล้ว  ต่อไปจะขอลงมติในการอนุมัติการโอน
งบประมาณรายจ่ายฯ ตามรายการที่ขอโอน  โดยการพิจารณาจะดำเนินการที่ละรายการ
ตามลำดับต่อไป 

 ก่อนที่จะมีการลงมติ ได้มีการตรวจสอบองค์ประชุม จำนวนสมาชิก 12 คน สมาชิกที่อยู่ใน
ห้องประชุม จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม  

 สำนักปลัด 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป  งบงบลงทุน หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in One จำนวน  1 เครื่อง  จำนวน  23,000.-บาท 

                                เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in One สำหรับงานประมวลผล  

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  1  เสียง (นายวีระ  กว้างนอก)                       
งดออกเสียง - เสียง 

ประธานสภาฯ  2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จำนวน  1  เครื่อง  จำนวน 4,300.-บาท   

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  1  เสียง (นายวีระ  กว้างนอก)                     
งดออกเสียง - เสียง 

ประธานสภาฯ  3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,500.-บาท 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  1  เสียง (นายวีระ  กว้างนอก)                     
งดออกเสียง - เสียง 

ประธานสภาฯ  กองช่าง   
                               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                               หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                  

   1. โครงการขุดลอกวัชพืชและสิ่งปกคลุมลำเหมืองสาธารณะและทางน้ำไหล หมู่ 7  
       บ้านหนองตะคลอง  งบประมาณตั้งไว้  140,729.00  บาท  

มติที่ประชุมฯ  เห็นชอบ  

ประธานสภาฯ        2. โครงการขุดลอกวัชพืชและสิ่งปกคลุมบ่อยืมดินคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณ 
    ทางรถไฟ-คลองส่งน้ำ LMC ปตร.จอหอ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5  งบประมาณตั้งไว้  

205,178.00 บาท 
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มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  1  เสียง (นายวีระ  กว้างนอก)                   
งดออกเสียง - เสียง 

 
ประธานสภาฯ             3. โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะ สายเลียบลำบริบูรณ์ทำนบปู่ขำ  บ้านบุ  หมู่ 1   
      งบประมาณตั้งไว้  28,500.00  บาท    

มติที่ประชุมฯ  เห็นชอบ  

3.3 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
      พ.ศ.  2565 ของเทศบาลตำบลตลาด (วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ) 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาด ได้นำเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาลตำบลตลาด 

นายกเทศมนตรีฯ -เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   
กระผม นายธ ูป  รอดจอหอ  นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ขอเสนอร ่างเทศบัญญัติ            
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลตลาด เพ่ือให้
สภาเทศบาลตำบลตลาด ได้พิจารณาโดยมีคำแถลงงบประมาณ  บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

                           คำแถลงงบประมาณ 

                          ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด 

                                                  บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลตลาด จะได้เสนอร่าง                       
                                  เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลตลาดอีกครั้งหนึ่ง  
                                  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ 
                                  สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย 
                                  การดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
                  1. สถานะการคลัง 
  

       1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีสถานะการเงิน ดังนี้    
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 93,596,438.15 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 105,952,569.68 บาท    
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 26,737,291.57 บาท    
     1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 
โครงการ รวม 0 บาท    
     1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 
817,600.00 บาท   

            1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
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             2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม  
                  พ.ศ.2564   

          2.1 รายรับจริง จำนวน 49,804,808.66 บาท ประกอบด้วย    
หมวดภาษีอากร จำนวน 965,019.02 บาท 

   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จำนวน 1426,712.40 บาท 

   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 575,983.43 บาท 

   
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์จำนวน               0.00 บาท 

   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 62,800.36 บาท    
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 9,820.00 บาท    
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 31,289,316.45 บาท    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,475,157.00 บาท   

         2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6ม276ม872.00 บาท  
             2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,237,738.90 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 10,452,932.20 บาท    
งบบุคลากร จำนวน 12,562,246.00 บาท    
งบดำเนินงาน จำนวน 5,464,990.70 บาท    
งบลงทุน จำนวน 194,250.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,563,320.00 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท   

         2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  
              2,272,504.00 บาท   
        2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  จำนวน  

2,621,000.00 บาท   
        (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
        (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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  คำแถลงงบประมาณ     

 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลตลาด  อ.เมืองนครราชสีมา   จ.นครราชสีมา 
 

 1. รายรับ 
  รายรับจริง 

ปี  2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง  

   หมวดภาษีอากร 607,348.11 700,600.00 1,100,000.00 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

1,705,473.50 1,513,790.00 1,854,940.00 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 949,532.64 650,000.00 650,000.00 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 36,672.42 19,610.00 75,060.00 

   หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 10,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,299,026.67 2,886,000.00 3,690,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร 37,756,587.43 37,014,000.00 41,720,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

37,756,587.43 37,014,000.00 41,720,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,408,773.00 20,000,000.00 19,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

18,408,773.00 20,000,000.00 19,000,000.00 

รวม 59,464,387.10 59,900,000.00 64,410,000.00 
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2.  รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 11,238,703.08 13,566,810.00 14,751,660.00 

  งบบุคลากร 14,463,632.00 18,498,460.00 23,0725,620.00 

  งบดำเนินงาน 8,377,239.47 14,132,730.00 12,143,220.00 

  งบลงทุน 835,658.00 10,751,000.00 12,645,500.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,536,486.78 2,926,000.00 1,844,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 25,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 38,469,719.33 59,900,000.00 64,410,000.00 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ เทศบาลตำบลตลาด   อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 
(รายจ่ายตามแผนงาน) 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 28,998.100.00 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,278,960.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,742,520.00 

  แผนงานสาธารณสุข 6,431,000.00 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,708,840.00 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 954,920.00 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 513,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 30,000.00 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 14,751,660.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 64,410,000.00 
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ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้  
(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ  
(๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ  
การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้  
เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่า  

ถูกต้อง ให้ส่งสำเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่
เป็นการประชุมอันรีบด่วน แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม ถ้าตรวจ
แล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น เว้นแต่เป็น
ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่ไม่มีคำรับรองของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้คำรับรองหากผู้บริหาร
ท้องถิ่นไม่แจ้งผลการพิจารณาให้คำรับรองให้ทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอทราบโดยเร็ว 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ต้องนำเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวนั้นเข้าระเบียบวาระก่อนร่างข้อบัญญัติอ่ืน 

ข้อ ๔๕ ญัตติร ่างข้อบัญญัติที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ          
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  จำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง  นั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต ็มสภา โดยให้ประธานที ่ประชุม  เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร ่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และใน         
การพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอค่าแปร ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั ่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น หรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก  สภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง  ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง 
สภาท้องถิน่จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ หลักการก็ได้  

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ      
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการ ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นกำหนด โดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติ
ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น 
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กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ให้ ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภา 
ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ให้ประธานสภาท้องถิ่น ทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับ
หลักการแห่ง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่น
มีมติ ไม่รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่าน 
การพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตาม วรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นนำเข้าพิจารณาในวาระ
ที่สอง และวาระที่สามตามลำดับ  วรรคสามแก้ไขเพิ่มเติม  โดยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 ข้อ ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ ่นส่งร ่างข้อบัญญัตินั ้นไปให้  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ ่นจะต้องกำหนด 
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที ่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว        

ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น

ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก  ความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี  การแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร ญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง พิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไป
ร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ
รายงานนั้น  

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ  
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือ
เห็นด้วยกับการ แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติ
นั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่  ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่  เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่ มีมติส่งปัญหาไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา  เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอัน
ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ  ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
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พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการ
พิจารณารวดเดียว ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

 
 
เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื ่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั ้นตาม      

วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า    
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระ
ที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับ ไว้เท่านั้น  

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม ่ 

ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ ่งที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นได้ลงมติไม่ร ับหลักการ        
ตามความในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒ ให้ถือว่า           
ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที ่ตกไป      
ตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้
เปลี่ยนแปลงไป ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นยื ่นต่อสภาท้องถิ่น        
ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที ่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณ  

ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลด 
รายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และ
ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจาก  ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการ

ใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธาน สภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
ข้อ ๖๒  เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ ขอให้ปิด

อภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่  หรือส่งให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภา ท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม 
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สรุป  ในการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด  เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  การพิจารณาจะต้องพิจารณาเป็น  3  วาระ ตาม
ระเบียบฯ ข้อ  45 วรรคสาม  ซึ่งบัญญัติไว้ว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่ 2 ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั ่วโมง นับแต่สภาท้องถิ ่นมีมติร ับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น จึงขอให้สมาชิกฯ ทุกท่าน ได้พิจารณาในร่างเทศบัญญัติที่ทางนายเทศมนตรี
ตำบลตลาด ได้เสนอมา ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างเทศ
บัญญัติ วาระท่ี  1  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และลงมติ
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้มีการลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วจากนั้น 
หากว่ามีการลงมติไม่รับหลักการของร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ก็จะได้ดำเนินการตามระเบียบฯ 
ในข้อ 48 หรือหากว่ามีการลงมติรับหลักการของร่างเทศบัญญัติฯ นี้ หากว่าจะต้องมีการส่ง
ร่างให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ตามระเบียบฯ ข้อ 49 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที ่สภาท้องถิ ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ ่นจะต้องกำหนด  ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย และตามระเบียบฯ ข้อ 50 บัญญัติไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการ   
แปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อประธานสภา
ท้องถิ่น จะได้ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกทุกคนไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 
ในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ)  ต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ ฯ  และเลขานุการสภาได้ชี้แจง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  ก่อนที่จะมีการลงมติร่าง  เทศบัญญัติ เรื่อง  งบประมาณ
รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลตลาด วาระท ี ่  1                   
ขั้นรับหลักการ  ต่อไปจะได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้อภิปราย  (ไม่มีผู้ยกมืออภิปราย) 

หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด เรื ่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้  
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติตำบลตลาด เรื ่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  หรือไม่ 

   ก่อนที่จะมีการลงมติ ได้มีการตรวจสอบองค์ประชุม จำนวนสมาชิก 12 คน สมาชิกที่อยู่ใน
ห้องประชุม จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม  

มติที่ประชุมสภาฯ รับหลักการ  
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ประธานสภาฯ  ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะต้องส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดฯ 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่  โดยถ้ามีการส่งให ้คณะกรรมการแปรญัตติฯ               
ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมกำหนดเวลาเสนอ          
คำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
-โดยการขอมติจะขอเป็นสองครั ้ง  ในครั ้งแรก จะขอมติว่าจะต้องส่งร่างเทศบัญญัติฯ          
ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่  หากว่ามติต้องส่งร่างเทศบัญญัติฯ  จึงจะได้ขอมติครั้งที่
สองในการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 

   ครั้งที่ 1 ขอมติว่าจะต้องส่งร่างเทศบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่ 

มติที่ประชุม -มีมติเป็นให้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  

ประธานสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ     
ให้สภาเทศบาลตำบลตลาดทราบต่อไป 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า   

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้  
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ     

ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น  กรรมการวิสามัญได้   
ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด  

ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภา ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร  
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ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั ้งคณะอนุกรรมการพิจารณา  
รายละเอียดในกิจการซึ ่งเป็นหน้าที ่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ ่น แล้วเสนอรายงาน           
ต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก        
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้
นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความตามข้อ 8 มาใช้โดยอนุโลมฯ 
ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ

สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น   
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่
ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่ง
ชื ่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู ้ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก 
ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

ตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุม
จับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่าง
เดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู ้ได้ร ับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า        
"ได้ร ับเล ือกเป็นประธานสภาท้องถิ ่น"  เพียงบัตรเด ียว  นอกนั ้นเขียนข้อความว่า              
"ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น"  

ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เสนอว่าเห็นควรมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ    
 จำนวนกี่คน ซึ่งสามารถเสนอได้ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  

นายวีระ  กว้างนอก เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายวีระ  กว้างนอก   
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งที่  ๑  
ขอเสนอจำนวน     ๕    คน  

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ท่าน   
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง  
   1 นายบุญช่วย  สนใหม่  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒  
   2 นายสนิท  ชวนโพธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑  
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มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็น 
อย่างอ่ืนอีกหรือไม่   (ไม่มีผู้เสนอ)    

มติที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ ต่อไปจะให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรให้เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 1  ต่อไป 

นายสนิท  ชวนโพธิ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายสนิท  ชวนโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
    ขอเสนอชื่อ นายวีระ  กว้างนอก 

  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๑. 
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  1 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ทา่น 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง 
    1 นายมนัส  ดอกบุญนาค  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
    2 นายนัฎฐวุฒิ  ขันแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นคณะกรรมการ  
แปรญัตติ คนที่  1  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมือเสนอ) 

       เมื่อไม่มีผู ้เสนอรายชื่ออื่นอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 14  มีผู ้เสนอชื่อคนเดียว คือ นายวีระ  กว้างนอก          
จึงถือว่า   นายวีระ  กว้างนอก   ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  1 

          ใหส้มาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 2 

นายนัฎฐวุติ  ขันแก้ว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายนัฎฐวุฒิ  ขันแก้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
    ขอเสนอชื่อ นายมนัส  ดอกบุญนาค 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  2 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ทา่น 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง 
    1 นายวีระ  กว้างนอก  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
    2 นายชนะ  นิจจอหอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นคณะกรรมการ   
แปรญัตติ คนที่  2  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมือเสนอ)  

       เมื่อไม่มีผู ้เสนอรายชื่ออื่นอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 14  มีผู้เสนอชื่อคนเดียว คือ นายมนัส  ดอกบุญนาค     
จึงถือว่า   นายมนัส  ดอกบุญนาค   ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  2  
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          ใหส้มาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 3  

 

นายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งที่ ๒  
    ขอเสนอชื่อ ร้อยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๒  
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  3 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ทา่น 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง 
    1 นายสนิท  ชวนโพธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑  
    2 นายบุญช่วย  สนใหม่   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นคณะกรรมการ  
แปรญัตติ คนที่  3  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมือเสนอ) 

       เมื ่อไม่มีผู ้เสนอรายชื ่ออื ่นอีกตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย        
ว่าด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 14  มีผู้เสนอชื่อคนเดียว คือ ร้อยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด       
จึงถือว่า   ร้อยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด  ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  3 

          ใหส้มาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 4 

นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
    ขอเสนอชื่อ นายสุรัตน์  เชิดโคกสูง 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  4 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ทา่น 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง 
    1 นายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
    2 นายบุญช่วย  สนใหม่  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นคณะกรรมการ  
แปรญัตติ คนที่  4  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมือเสนอ) 

       เมื่อไม่มีผู้เสนอรายชื่ออื่นอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ประช ุมสภาฯ ข ้อ 14  ม ีผ ู ้ เสนอช ื ่อคนเด ียว ค ือ นายส ุร ัตน ์  เช ิดโดคกสูง                   
จึงถือว่า   นายสุรัตน์  เชิดโคกสูง   ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  4 

          ใหส้มาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 5 

นายบุญช่วย  สนใหม่   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายบุญช่วย  สนใหม ่
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
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    ขอเสนอชื่อ นายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  5 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ทา่น 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง 
    1 นายสุรัตน์  เชิดโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
    2 นายสนิท  ชวนโพธิ์  สมาชกิสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นคณะกรรมการ  
แปรญัตติ คนที่  ๕  อีกหรือไม ่(ไม่มีผู้ยกมือเสนอ) 

       เมื่อไม่มีผู้เสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 14  มีผู้เสนอชื่อคนเดียว คือ นายศิลป์ศรุต  บุญญานสุนธิ์    
จึงถือว่า   นายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ ์  ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่ ๕ 

มติที่ประชุม เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล         
ตำบลตลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  5  คน 

1. นายวรีะ  กว้างนอก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เขตเลือกตั้งที่  2 
2. นายมนัส  ดอกบุญนาค  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เขตเลือกตั้งที่  2 
3. ร้อยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เขตเลือกตั้งที่  2 
4. นายสุรัตน ์เชดิโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เขตเลือกตั้งที่  2 
5. นายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เขตเลือกตั้งที่  2 

 

ประธานสภาฯ ที ่ประชุมสภาเทศบาลมีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั ้ง ๕ ท่านดังกล่าว          
ทำหน้าที่ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อไป  ซึ ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2554  ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก 
ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น   ดังนั้น จึงขอให้เลขานุการสภาพิจารณา
และนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการฯ และ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไป 

                       ครั้งที่ 2 ขอมติในการกำหนดระยะเวลาและพิจารณาคำแปรญัตติฯต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
        และการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำแปรญัตติฯ 

ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  ซึ่งต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงตามระเบียบฯ 

นายวีระ  กว้างนอก  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายวีระ  กว้างนอก 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

-เสนอให้กำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาฯ หรือผู ้บริหาร เสนอคำแปรญัตติ          
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ในระหว่างวันที่  ๔-๗  สิงหาคม  2564  
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ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด และ
กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติฯ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ทา่น 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง 
    1 นายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
    2 นายมนัส  ดอกบุนาค   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติ เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
ของเทศบาลตำบลตลาด เป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่(ไม่มีผู้ยกมือเสนอ) 

   เมื ่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง       
(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 80  จึงถือว่าที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด 
เห็นชอบตามที ่นายวีระ  กว้างนอก เสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหาร เสนอคำแปรญัตติฯต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ในระหว่างวันที่  ๔-๗  สิงหาคม  2564  ตั้งแต่
เวลา  08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด และกำหนด
ระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติฯ ในวันที ่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.             
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)    

 -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที ่ 2  ครั ้งที ่ 1 ประจำปี        
๒๕๖๔ ก็ได้ประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่มา
ประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา   ๑๑.๔๕  น.  

 
       ว่าที่ร้อยเอก 

       (สกล  พละเสน) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาด 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาทศบาลฯ ได้มีการประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล       
ตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้วในคราวประชุม  ครั้งที่  ๖  เมื่อวันที่          
๖  กันยายน   ๒๕๖๔ 

ศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์          วีระ  กว้างนอก 
                   (นายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์)     (นายวีระ  กว้างนอก) 
    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          พีรเดช  เชี่ยวจอหอ     ชนะ  นิจจอหอ 
 (นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ)          (นายชนะ  นิจจอหอ) 

               กรรมการตรวจรายงานการประชุม                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
  ร้อยตำรวจโท  มารุต   วังคะฮาด 
                        (มารุต   วังคะฮาด) 
  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 สภาเทศบาลตำบลตลาด ได้มีการประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลตลาด  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒   ครั้งที่  ๑   ประจำปี  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่.......28.....เดือน กันยายน  2564 
   

 
    สุเทพ   เปรียบจัตุรัส 
(นายสุเทพ   เปรียบจัตุรัส) 

       ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด 
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