
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม  ประจ าปี  ๒๕63 ครั้งที่ 1  

   วันศุกร์  ที่  14  สิงหาคม  ๒๕63  เวลา  ๐๙.0๐  น. 
ณ   ห้องประชุมเทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสมพร  ยานเพ่ิม ประธานสภาเทศบาล สมพร  ยานเพิ่ม 
๒ นางบุญรอด  อินทนาศักดิ์ รองประธานสภาเทศบาล บุญรอด  อินทนาศักดิ์ 
๓ นายด ารง  ทรรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ด ารง  ทรรักษ์ 
๔ นายวินัย  อบมาลี สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  อบมาลี 
๕ นายศราวุธ  ส าราญมล สมาชิกสภาเทศบาล ศราวุธ  ส าราญมล 
๖ นางประเนือง  ญาณเสถียร สมาชิกสภาเทศบาล ประเนือง  ญาณเสถียร 
๗ นายประเวท  ภูทองยอด สมาชิกสภาเทศบาล ประเวท  ภูทองยอด 
๘ นายจิตใจ  จันทวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล จิตใจ  จันทวิชัย 
๙ นายบุญถม  ยานอาษา สมาชิกสภาเทศบาล บุญถม  ยานอาษา 

๑๐ นางนงนุช  เทียบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล นงนุช  เทียบแก้ว 
๑๑ นายปิยะวัฒน์  ภักดีแพง สมาชิกสภาเทศบาล ปิยะวัฒน์  ภักดีแพง 
๑๒ นายทองหลอด  การจะโนศรี สมาชิกสภาเทศบาล ทองหลอด  การจะโนศรี 
13 นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล ปลัดเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 
กรุงใจ  เจนวิริยะกุล 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายนาค  ปรีวาสนา นายกเทศมนตรี นาค  ปรีวาสนา 
๒ นายเดิน  บทมาตร รองนายกเทศมนตรี เดิน  บทมาตร 
๓ นายอรุณ  วิเชียรชัย รองนายกเทศมนตรี อรุณ  วิเชียรชัย 
๔ นายทองสุข  บทมาตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทองสุข  บทมาตร 
๕ นายสุขสันต์  ส าราญมล เลขานุการนายกฯ สุขสันต์  ส าราญมล 
๖ นางสาวสุพรรณนา  เทพพร ผู้อ านวยการกองคลัง สุพรรณนา  เทพพร 
๗ ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  สุวรรณชมภู ผู้อ านวยการกองช่าง ภาคภูมิ  สุวรรณชมภู 
๘ นางเพ็ญพรรษา  จักษุธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เพ็ญพรรษา  จักษุธรรม 
9 นายสุริยัญ  รังหอม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สุริยัญ  รังหอม 

10 นางทัศนีย์  ปาระภา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทัศนีย์  ปาระภา 
 
ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี 
 
                                                                                                                    เริ่มประชุม..../ 



 

 

 

๒ 

เริ่มประชุม     เวลา  ๐๙.0๐  น. 
 

 -เมื่อได้เวลานัดประชุมแล้วนางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  เลขานุการ 
สภาเทศบาล  ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  

 
 
น.ส.กุรุงใจ  เจนวิริยะกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
เลขานุการสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
   -วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  มาประชุมจ านวน ๑2 คน   
    คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน รองนายกเทศมนตรีฯ   
    จ านวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และ 
    ผู้อ านวยการกองทุกกอง  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุม  ขอเรียนเชิญ 
    ประธานสภาเทศบาลกล่าวเปิดการประชุม      
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม      -อาศัยอ านาจตาม  มาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๒  ประกอบกับประกาศสภาเทศบาลต าบล 
ภูดิน  เรื่อง  การก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน  สมัยสามัญ   
ประจ าปี  2563 และการก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี   
๒๕64  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  
๒๕63  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  สภาเทศบาลต าบลภูดิน จึงเรียก 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี ๒๕63  ตั้งแต ่
วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕63 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  ๒๕63  มีก าหนด 30 วัน    

   -และตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน ได้ยื่นเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
ต าบลภูดิน  เพื่อให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕64 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕63   
เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์ ๒๕63  โดยไดก้ าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ภูดิน  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจ าปี ๒๕63  มีก าหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ ๑  
สิงหาคม ๒๕63 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕63 ซึ่งสภาเทศบาลต าบลภูดิน ได้ออก
ประกาศเรียกประชุมและแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน ทราบแล้ว  นั้น   

-ดังนั้น  สภาเทศบาลต าบลภูดิน จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี  2563  ครั้งที่ 1  ในวันศุกร์  ที่ 14  สิงหาคม  
2563   ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลภูดิน  เวลา 09.๐0 น. เป็นต้นไป  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าประชุมตาม  วัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว 

 
 
 
                                                                                                              เมื่อสมาชิกสภา..../ 



 

 

 

๓ 

     -เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านพร้อม  และสมาชิกสภาเทศบาล 
    ในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
    สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี ๒๕63 ครั้งที่ 1    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
     -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม  -ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ครั้งที่แล้ว  คือการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน  สมัยสามัญ สมัยที่สอง 

ประจ าปี 2563  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส าเนาแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน          
แล้ว  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านพิจารณา  เป็นวาระตั้งแต่หน้าแรก 
จนถึงหน้าสุดท้าย  หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีความประสงค์จะแก้ไข
รายงานการประชุมในวาระหรือถ้อยค าใด  โปรดขออนุญาตต่อที่ประชุมก่อน 

 
ที่ประชุม    (ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมตามล าดับจนจบ) 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม        -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม    -ไม่มี 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุม               
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  โปรดยกมือ 
 
ที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติรับรอง 11 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องกระทู้ถาม 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 

     -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            ระเบียบวาระท่ี 5..../ 



 

 

 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา 

  5.๑  ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
          ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64  วาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการ  

 

นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา  ข้อ 5.๑  ญัตติเรื่องการ
ประธานสภาเทศบาล  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64  

วาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการ  

-เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

 
นายนาค  ปรีวาสนา   -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม                  
นายกเทศมนตรี       ทุกท่าน  ตามความในข้อ ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  วรรคสองความว่า              
“เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็น 
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม” ดังนั้น  
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลภูดิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผม 
น าเรียนให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดินทุกท่าน   
ได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 ซึ่งแบ่งตามแผนการด าเนินงานแต่ละด้าน  
ดังต่อไปนี้ 

๑.  สถานะการคลังของเทศบาล 
     ๑.๑   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63     

ณ  วันที่ 30 มิถุนายน  2๕63  เทศบาลต าบลภูดิน  มีสถานะการเงิน  ดังนี้   

       ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   จ านวน  53,874,997.22  บาท 
                 ๑.๑.๒ เงินสะสม    จ านวน  23,762,246.34  บาท 

       ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน  18,439,132.75  บาท 
๑.๒  เงินกู้คงค้าง  จ านวน  -  บาท  
1.3  ในปีงบประมาณ 2564 ได้ตั้งงบประมาณรายรับ  39,442,003  บาท 

ตั้งงบประมาณรายจ่าย จ านวน  39,442,003  บาท  ซึ่งเป็นการจัดท างบประมาณ 
แบบสมดุล  

 

2  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2562 
2.1  รายรับจริงทั้งสิ้น จ านวน 44,854,742.48  บาท (รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)   
     ประกอบด้วย  

(1)  หมวดภาษีอากร                   จ านวน       292,889.73  บาท  
(2)  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   จ านวน         94,029.30  บาท  

 
 
                                                                                                            (3) หมวดรายได้..../ 



 

 

 

๕ 

(3)  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       จ านวน       386,213.62  บาท 
(4)  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน       162,044.๐๐  บาท 
(5)  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         จ านวน         17,320.00  บาท 
(6)  หมวดรายได้จากทุน    จ านวน                      -    บาท 
(7)  หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน  17,024.293.83  บาท 
(8)  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             จ านวน  21,847,952.00  บาท 

                          (รวมทุกหมวด) จ านวน  39,824,742.48  บาท 
 

2.2  หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  จ านวน    5,030,000.00  บาท 
 

2.3  รายจ่ายจริงทั้งสิ้น  จ านวน  37,208,027.91  ประกอบด้วย 
(1)  งบกลาง          จ านวน   10,015,987.01  บาท 
(2)  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า      จ านวน   12,767,637.16  บาท 

และค่าจ้างชั่วคราว 
(3)   งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน  

                   ค่าใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค     จ านวน 10,394,703.74  บาท  
(4)   งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน   2,590,700.00  บาท 
(5)   งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)   จ านวน             -     บาท 
(6)   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)    จ านวน    1,439,000.๐๐  บาท 

 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (DLTV) จ านวน         30,000.00  บาท  
     

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  6,097,000.00  บาท 
 

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน              0     บาท  
  

 

- ในส่วนของร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ขอให้ปลัดเทศบาล  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด
ต่อไป 

 

นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  -เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  และ 
ปลัดเทศบาล   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอน าเรียนรายละเอียดตามร่างงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  ต่อสภาเทศบาลต าบลภูดิน  ดังนี้   
          ประมาณการรายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

รายรับจริง 
ปี 2563 

(30มิ.ย.63) 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง     
-หมวดภาษีอากร 292,889.73 266,820.00 4,200 168,862 
-หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรบั                        
และใบอนุญาต 94,029.30 58,200 55,883.10 64,600.00 

                                
 

                                                                                                  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน..../ 



 

 

 

๖ 

รายรับ รายรับจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

รายรับจริง 
ปี 2563 

(30มิ.ย.63) 

ประมาณการ 
ปี 2564 

-หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์ิน 386,213.62 323,500.00 311,096.60 323,100 
-หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค 
และการพาณิชย ์ 162,044.00 140,000.00 136,090.00 160,000.00 
-หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 17,320.00 2,600.00 64,270.00 31,300.00 
-หมวดรายไดจ้ากทุน 0 3,000 0 1,100.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง     
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร                    
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   

-หมวดภาษีจดัสรร 17,024,293.83 14,410,000.00 11,651,111.09 15,125,000.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

17,024,293.83 
 

14,410,000.00 
 

11,651,111.09 
 

15,125,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   

-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,877,952.00 22,988,075.00 18,739,582.00 23,568.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26,877,952.00 22,988,075.00 18,739,582.00 23,568.00 
รวมทั้งสิ้น 44,854,742.48 38,192,195.00 30,983,904.79 39,442,003 

                                                                                  
ประมาณการรายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 12,417,650 

     แผนงานบริหารทั่วไป 11,605,530      

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 812,120               

ด้านบริการชุมชนและสังคม 9,047,715 

     แผนงานการศึกษา 6,251,847 

     แผนงานสาธารณสุข 2,325,868 

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000 

      แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 330,000 

ด้านการเศรษฐกจิ 5,812,280 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,812,280 

ด้านการด าเนินงานอื่น 12,164,358 

     แผนงานงบกลาง 12,164,358 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,442,003 

 
 
                                                                                                                          สรุป..../ 



 

 

 

๗ 

สรุป 
   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประมาณ พ.ศ.๒๕64  เทศบาลต าบลภูดิน 
    ประมาณรายรับตั้งไว้ทั้งสิ้น จ านวน  39,442,003  บาท 
    ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้  จ านวน  39,442,003  บาท   
    ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล 

-โดยไดแ้ยกรายละเอียดตามแผนงาน/งาน/งบ  และโครงการตามร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕64  ที่ได้ส าเนาแจกให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านแล้ว  ตามค าแถลงรายรับ - รายจ่าย  จึงขอน าเรียนชี้แจงให้สภา
เทศบาลต าบลภูดิน  เพื่อพิจารณาต่อไป  

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -เนื่องจากร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล ๒๕64 เป็นเทศบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการเงินต้องพิจารณาเป็นสามวาระจะพิจารณา

รวดเดียวไม่ได้  จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   

  -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล   พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554   
เลขานุการสภาเทศบาล   ข้อ 45 วรรคสาม ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนด 
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติ 
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 

  ข้อ 47 ก าหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะ     
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์       
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่น          
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  ข้อ 48 ก าหนดว่า ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวน 
ที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือก 
ในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้มาใช้โดยอนุโลม  แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  

 

                                                                                                             กรณีองค์การ..../ 



 

 

 

๘ 

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ให้ด าเนินการภายใน
สามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

  -ให้ประธานท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติ
ไม่รับหลักการ 

-ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหา   
ข้อยุติ  ตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระ        
ที่สามตามล าดับ 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม  -ก่อนที่จะลงมติในวาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการ  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ไดต้รวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  หากมีข้อสงสัย 

สามารถอภิปรายได้เพราะว่าร่างเทศบัญญัติฯ นี้เป็นค าแถลงงบประมาณของ
นายกเทศมนตรีฯ    

     - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม หรืออภิปรายหรือไม่ 
 
ที่ประชุม   -สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบแล้ว  

ไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  2564  ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯ เสนอ 
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม   -เมื่อได้ให้เวลาพอสมควรแล้ว  และไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล     อภิปราย ขอมติของทีป่ระชุมสภาเทศบาลในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับหลักการ 
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  โปรดยกมือ  

 
มติที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติ รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 11  เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง)  
 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  -ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 
ปลัดเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  เรียบร้อยแล้วนั้น  ต่อไปเป็น 
เลขานุการสภาฯ   วาระการประชุมที่ 5.2 การก าหนดระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 และการเลือกคณะกรรมการการแปรญัตติ 
 
5.๒  การก าหนดระยะเวลาแปรญัตติและการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -ขอให้สภาเทศบาลต าบลภูดิน ก าหนดวันยื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 
 
                                                                                                                 มติที่ประชุม..../ 



 

 

 

๙ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ  จ านวน 3 วัน    
เริ่มตั้งแตว่ันที่  15  สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 น.– 16.30 น.  ถึงวันที่   
17  สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 น.– 16.30 น.   สถานที่  ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลภูดิน 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปี  2564 
  -เมื่อสภาเทศบาลต าบลภูดิน  ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ในวาระท่ีหนึ่งไปแล้ว จึงขอให้ 
สภาเทศบาลต าบลภูดินเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564 จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

   -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ชี้แจงข้อกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล   พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554   
เลขานุการสภาฯ    -ข้อ 103 (1) ก าหนดว่า คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิก 

สภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
-ข้อ 105 ก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103และ ข้อ 104 สภา

ท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ  ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
-ข้อ 106 ก าหนดว่า กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 

 (4) เลือกคณะกรรมการท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย     
เสร็จสิ้นลง 

-ข้อ107 ก าหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

-ข้อ 12 ก าหนดว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้น าความใน
มาตรา 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่น
ใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 

 
 
                                                                                                                 คนที่หนึ่ง..../ 



 

 

 

๑๐ 

คนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นที่หนึ่งก่อน แล้วจึง 
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตาม 
จ านวนที่พึงมี 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในครั้งนี้จ านวนกี่คน 
 (ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน) 
 
มติที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนสามคน  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -การเสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จะต้องมี
ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองสองคน   

-ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๑  

 
นางนงนุช  เทียบแก้ว   -เสนอ  นายปิยะวัฒน์  ภักดีแพง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

รับรองโดย  
1. นางประเนือง  ญาณเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายจิตใจ  จันทวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล คนที่ ๑ อีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม   -ไม่มี  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   -ตามท่ี นางนงนุช  เทียบแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล   ได้เสนอ 

นายปิยวัฒน์  ภักดีแพง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
คนที่ ๑  รับรองโดย 

1. นางประเนือง  ญาณเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายจิตใจ  จันทวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

   -ขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติ 11 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  เห็นชอบให้   

นายปิยวัฒน์  ภักดีแพง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  เป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ  คนที่ ๑ 

 
 
                                                                                                                     นายสมพร..../ 



 

 

 

๑๑ 

นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๒ 
 
นายวินัย  อบมาลี    -เสนอ  นายจิตใจ  จันทวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 

รบัรองโดย   
1. นายทองหลอด  การจโนศรี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
2. นายศราวุธ  ส าราญมล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ 
 
ที่ประชุม   -ไม่มี  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   -ตามท่ี นายวินัย  อบมาลี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   
    เสนอนายจิตใจ  จันทวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  เป็นคณะกรรมการ 

แปรญัตติ  คนที่ ๒ รับรองโดย  
1. นายประเวท  ภูทองยอด   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
2. นางประเนือง  ญาณเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

-ขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติ 11 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  เห็นชอบ 

ให้  นายจิตใจ  จันทวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  เป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนที่ ๒ 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้ง 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๓ 
 
นายทองหลอด  การจะโนศรี  -เสนอ  นายวินัย  อบมาลี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

รับรองโดย   
1. นายประเวท  ภูทองยอด   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
2. นางประเนือง  ญาณเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
 
                                                                                                                       ที่ประชุม..../ 



 

 

 

๑๒ 

ที่ประชุม   -ไม่มี  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ตามท่ี นายทองหลอด  การจะโนศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   
ประธานสภาเทศบาล เสนอนายวินัย  อบมาลี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  เป็นคณะกรรมการ 

แปรญัตติ  คนที่ ๓ รับรองโดย   
1. นายประเวท  ภูทองยอด   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
2. นางประเนือง  ญาณเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

-ขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติ 11 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  เห็นชอบให้ 
นายวินัย  อบมาลี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ    

 คนที่ ๓ 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     -ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน  ได้มีมติเห็นชอบคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 

2564  จ านวน 3 คน  ประกอบด้วย  
1. นายปิยะวัฒน์  ภักดีแพง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

   2. นายจิตใจ  จันทวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
   3. นายวินัย  อบมาลี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 
 

  -ในส่วนของการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติก็ให้ฝ่ายเลขานุการ
สภาเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
           5.๓  ก าหนดวันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

       งบประมาณ ๒๕64 ในวาระท่ี ๒  แปรญัตติ และวาระท่ี ๓ ลงมติ 
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม   -วาระท่ี  5.๓  การก าหนดวันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  ๒๕64  ในวาระท่ี  ๒  การแปรญัตติ  และ 

วาระท่ี  ๓  การลงมติ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลก าหนดวันพิจารณาร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 

มติที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดวันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ในวาระท่ี 2 การแปรญัตติ และวาระ 
ที่ 3 การลงมต ิในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลภูดิน  

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -เมื่อที่ประชุมมีมติการก าหนดวันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕64  ในวาระท่ี  ๒  การแปรญัตติ  และ 
 

 
                                                                                                                      วาระท่ี 3..../ 



 

 

 

๑๓ 

วาระที่ 3  การลงมติ  เป็นวันพฤหัสบดี  ที่ 20  สิงหาคม 2563  ผมขอนัด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน ครั้งถัดไป  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 20  สิงหาคม 
2563  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลภูดิน  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือ 
ประธานสภาเทศบาล    
  
ที่ประชุม -ไม่มี 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ผมขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้บริหาร  ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  ที่ร่วมประชุมพิจารณา 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ในวันนี้และ 
ขอขอบคุณทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี   
ผมขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา    16.30  น.    
  
  
 

  นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล                นายสมพร  ยานเพ่ิม 
                      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน                 ประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

      บันทึกรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
นางบุญรอด  อินทนาศักดิ์ 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
 

 
นายด ารง  ทรรักษ์ 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

 
 

นางนุช  เทียบแก้ว 
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

 


