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เมื่อวันที่   ๒๐  สิงหาคม   ๒๕๖๓ 
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อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 

๑.นายชัยทัด  สายแก้ว  ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๒.นายหนูสินธิ ์  สังครุฑ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๓.นายมานิต      ครุฑต าค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๔.นายส าพันธุ์    โคตรรวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๕.นางไกรษร    อุปศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๖.นายอัมพร    แสนบรรดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๗.นายอ านวย    โสบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๘.นางอุทุมพร  เติมทานามล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๙.นางเทวรัตน์    สาขามุละ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๐.นายประเชิญ   ขวัญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๑.นางประทีป    ลาดบาศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๒.นายสมเกียรติ  แสนแพงพัด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๓.นายณัฏฐนันท์  พลนิโคตร   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายชัย  สุริรมย์   นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
 ๒.นายประเวช  ไชยฮาด   รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
 ๓.นายไพบูลย์  ไกรษรวงค์  รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
 ๔.นายดานัยกร  พรมพันธุ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นายวรวิทย ์  วภักดิ์เพชร  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖. นายทรงพล  เนื่องสิทธะ  ปลัดเทศบาล  

 ๗.นายยุทธ์ศักดิ์  กุลสานต์  รองปลัดเทศบาล 
๘. นายธีระพงษ์  ขาวประภา  หัวหน้าส านักปลัด 

 ๙. นางสาวร่มทิพย์ กานุสนธิ์  ผอ.กองคลัง 
 ๑๐.นางสมปอง  ข่วงทิพย์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๑๑.นางอรอุมา  วันสวัสดิ ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 ๑๒.นางอินทรา  ศรีละวัลย์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๓. นางอรทัย  เมาะราษี  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 ๑๔ นางวีนัส    ประสุนิงค์  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 ๑๕ นายธีรยุทธ  กุลสละ   หน.ฝ่ายการโยธา 
 ๑๖ นางสาววัลภา พรมบรรดิษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๗ นายธีรยุทธ  กุลสละ   หน.ฝ่ายการโยธา 

๑๘. นางสาวกุลธิดา   ราษฎ์เหนือ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว   เลขานุการสภาเทศบาล    ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล      

เข้าห้องประชุม     ส าหรับวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งสิ้น   ๑๒  คน     เลขานุการสภาเทศบาล        
ได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ เปิดประชุมตามระเบียบฯ ต่อไป   เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว
ประธานสภาเทศบาล  ได้กล่าวเปิดการประชุมสภา   สมัยสามัญ สมัยที่   ๓  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑    
วันที่  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๓    โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
   

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
-  ไม่มี 

ที่ประชุม     -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เรื่องเดิม     
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑     
ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่  ๓) 
 
 

 



๓ 
 
ข้อเท็จจริง 
ส านักงานเลขานุการสภา ฯ  ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว  ให้สมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ  ได้ตรวจสอบพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

   ข้อเสนอ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑     
ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่  ๓) 
รับรอง  ๑๑  เสียง 
งดออกเสียง ๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง   พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
         พ.ศ. ๒๕๖๔   (วาระท่ี  ๑  รับหลักการ) 

ประธานสภาฯ  ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  ( พิจารณาในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงข้อ 
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๓   “ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และ
แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ รวบรวมและจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายใน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม” 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา ๖๒ จัตวา  “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตาม
มาตรา ๖๒  ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ
จากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม

เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาลในการ 
 
 
 
 
 



-๔- 
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล การเสนอการแปรญัตติ 
หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ
ใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้”  

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได ้และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 
ดังนั้นญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔          
จึงพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  ดังนั้น  จึงพิจารณาเป็นสามวาระ 
 

ประธานสภาเทศบาล      ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล   
 

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

วาระท่ี  ๑ ดังต่อไปนี้ 
ด้วยนายชัย  สุริรมย์  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ   
ยื่นญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ต่อสภา
เทศบาลต าบลเชียงเครือ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักการและเหตุผล
ประกอบการพิจารณา โดยได้แถลงให้สมาชิกทุกคนได้ทราบถึงสถานการคลัง  ตลอดจน
หลักการและเหตุผล  และแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   

นายชัย  สุริรมย ์  ข้อเท็จจริง 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ตลอดจนสมาชิกสภาทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีแถลงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัด
สกลนคร  ต่อที่ประชุมสภา ตามเอกสาร   ร่างเทศบัญญัติที่ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเชียงเครือ  ทราบเป็นการล่วงหน้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
 
 
 



 
 

-๕- 
ประธานสภาเทศบาลสั่งพักการประชุมสภาชั่วคราว 
 
เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
ประธานสภา                 เวลา  ๑๓.๐๐ น. ประธานสภา ฯ ได้ให้สัญญาณ เรียกสมาชิกสภาเทศบาล  เข้าห้อง 

ประชุม    โดยนายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดแห่งร่าง เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อ)   
ภายหลังนายกเทศมนตรีได้แถลงรายละเอียดแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาได้เปิดโอกาสให้
สมาชิกสภาที่ประสงค์จะอภิปราย     ตาม ข้อ  ๔๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
ข้อ ๔๕ วรรคสอง  ก าหนดไว้ว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ 
รวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ     
ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา 
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่   
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ 
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายหรือไม่ครับ  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น 
ก่อนที่จะมีการลงมติมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา  เรียนประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมเรียนร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 



-๖- 
 
ขอเสนอต่อที่ประชุมดังนี้   
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ท่านใดเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เห็นด้วย  ๑๑ เสียง 
๒. ท่านใดไมเ่ห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นด้วย ไม่มี 

 

มติที่ประชุม  พิจารณาโดยลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าประจ าปี         
พ.ศ.   ๒๕๖๔  ด้วยคะแนนเสียง 

    รับหลักการ  ๑๑ เสียง 
    ไม่รับหลักการ  ๐ เสียง 
    งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  

๔.๑  เห็นชอบจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖ถ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาเทศบาลได้มีมติ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  ๒๕๖ถ (วาระที่  ๑  รับหลักการ)  ไปแล้วนั้น  ประธานสภาต้องส่งร่างเทศ 
บัญญัติ ฯ ที่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแล้วไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา   

เลขานุการสภาฯ   ข้อกฎหมาย 
ระ เบี ยบกระทรว งมหาด ไทย   ว่ า ด้ วย    ข้ อบั ง คั บการประชุ มสภาท้ อ งถิ่ น                 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
ข้อ ๔๕ วรรคสอง  ก าหนดไว้ว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 
สามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติ    ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 
ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่ง 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่ 
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ 
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนกรณีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
คณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ในการตั้ง 
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่
ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 
 

๔.๑  เห็นชอบจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกเสนอจ านวน คณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

นางเทวรัตน์  สาขามุละ เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารฯสมาชิกสภาฯดิฉัน นางเทวรัตน์  สาขามุละ  สมาชิก
สภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ จ านวนสมาชิก ๗ คน  
โดยมีผู้รับรองคือ   นางประทีป  ลาดบาศรี 
   นายสมเกียรติ  แสนแพงพัด 

 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
แล้วนั้น 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 

ก่อนที่จะมีการลงมต ิประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 
เลขานุการสภา  เรียนประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมเรียนร้อยแล้ว 
ขอเสนอต่อที่ประชุมดังนี้   
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาลงมติเห็นชอบจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ท่านใดเห็นด้วย 
เห็นด้วย  ๑๑ เสียง 
๒. ท่านใดไมเ่ห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย ไม่มี 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔    จ านวน ๗ คน 
เห็นด้วย  ๑๑   เสียง 
ไม่เห็นด้วย  ไม่มี 
งดออกเสียง   ๑  เสียง  
 

๔.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
เนื่องจากสภาเทศบาล มิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้  และที่ผ่านมาก็ 
เป็นการตั้งเป็นการเฉพาะ  ซึ่งในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   สภาท้องถิ่นจึงต้องมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
บัญญัติดังกล่าว  โดยที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องมีมติของสภาท้องถิ่นว่าจะให้คณะกรรมการ
แปรญัตติมีจ านวนกี่คน และก าหนดระยะเวลาแปรญัตติไว้ด้วย                 
มีผู้เสนอ  และผู้รับรอง  โดยที่ประชุมได้ลงมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง  ๗ คน  
โดยเลือกทีละคน  เรียงตามล าดับ    ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

 
ประธานสภา  ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๑ 

 
คนที่  ๑   นางเทวรัตน์  สาขามุละ   เสนอชื่อ   นางอุทุมพร  เติมทานาม        
 เป็นกรรมการแปรญัตติ   

 
โดยมีผู้รับรองคือ    นายหนูสินธ์   สังครุฑ 

นายส าพันธ์  โคตรวงค์ 
 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ครับ  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ิมเติม ดังนั้นจึงเป็นการเสนอรายชื่อเพียงท่านเดียว 
ก่อนที่จะมีการลงมต ิประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา  เรียนประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมเรียนร้อยแล้ว 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาลงมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นางอุทุมพร  เติมทานาม 
๑. ท่านใดเห็นด้วย 
เห็นด้วย  ๑๑ เสียง 
๒. ท่านใดไมเ่ห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย ไม่มี 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ๑๑  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  ไม่มี 
งดออกเสียง ๑  เสียง 

 

ประธานสภา  ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๒ 
 
คนที่  ๒   นายประเชิญ  ขวัญเมือง   เสนอชื่อ   นายอ านวย   โสบุญ 
เป็นกรรมการแปรญัตติ   
โดยมีผู้รับรองคือ    
นายหนูสินธ์   สังครุฑ 
นางประทีป  ลาดบาศรี  

 
 



-๑๐- 
 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ครับ  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ิมเติม ดังนั้นจึงเป็นการเสนอรายชื่อเพียงท่านเดียว 
ก่อนที่จะมีการลงมต ิประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา  เรียนประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมเรียนร้อยแล้ว 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาลงมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายอ านวย   โสบุญ 
๑. ท่านใดเห็นด้วย 
เห็นด้วย  ๑๑ เสียง 
๒. ท่านใดไมเ่ห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย ไม่มี 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ๑๑  เสียง 
 ไม่เหน็ด้วย  ไม่มี 
งดออกเสียง ๑  เสียง 

ประธานสภา  ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๓ 
 

คนที่  ๓   นางไกรษร   อุปศักดิ์ เสนอชื่อ  นางเทวรัตน์  สาขามุละ 
   เป็นกรรมการแปรญัตติ   

โดยมีผู้รับรองคือ     
นางประทีป  ลาดบาศรี 
นายสมเกียรติ  แสนแพงพัด 

 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ครับ  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ิมเติม ดังนั้นจึงเป็นการเสนอรายชื่อเพียงท่านเดียว 
ก่อนที่จะมีการลงมต ิประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

 
 
 
 



-๑๑- 
 
เลขานุการสภา  เรียนประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมเรียนร้อยแล้ว 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาลงมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นางเทวรัตน์  สาขามุละ 
๑. ท่านใดเห็นด้วย 
เห็นด้วย  ๑๑ เสียง 
๒. ท่านใดไมเ่ห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย ไม่มี 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ๑๑  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  ไม่มี 
งดออกเสียง ๑  เสียง 

 
ประธานสภา  ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๔ 

คนที่  ๔   นายส าพันธ์  โคตรรวงค์  เสนอชื่อ  นางประทีป  ลาดบาศรี  
เป็นกรรมการแปรญัตติ   
โดยมีผู้รับรองคือ    
นางไกรษร   อุปศักดิ์   
นางประทีป  ลาดบาศรี  

 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ิมเติม ดังนั้นจึงเป็นการเสนอรายชื่อเพียงท่านเดียว 
ก่อนที่จะมีการลงมต ิประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

 

เลขานุการสภา  เรียนประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมเรียนร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาลงมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นางประทีป  ลาดบาศรี  
๑. ท่านใดเห็นด้วย 
เห็นด้วย  ๑๑ เสียง 
๒. ท่านใดไมเ่ห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย ไม่มี 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ๑๑  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  ไม่มี 
งดออกเสียง ๑  เสียง 

 

ประธานสภา  ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๕ 

 

คนที่  ๕  นายสมเกียรติ  แสนแพงพัด เสนอชื่อ  นางไกษร  อุปศักดิ์ 
เป็นกรรมการแปรญัตติ   
โดยมีผู้รับรองคือ     
นางประทีป  ลาดบาศรี  
นางเทวรัตน์   สาขามุละ  
 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ิมเติม ดังนั้นจึงเป็นการเสนอรายชื่อเพียงท่านเดียว 
ก่อนที่จะมีการลงมต ิประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

 

เลขานุการสภา  เรียนประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมเรียนร้อยแล้ว 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาลงมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นางไกษร  อุปศักดิ์ 
๑. ท่านใดเห็นด้วย 
เห็นด้วย  ๑๑ เสียง 
๒. ท่านใดไมเ่ห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย ไม่มี 

 
 



-๑๓- 
 
 
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ๑๑  เสียง 

 ไม่เห็นด้วย  ไม่มี 
งดออกเสียง ๑  เสียง 

 

ประธานสภา  ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๖ 

 

คนที่  ๖   นางอุทุมพร  เติมทานาม เสนอชื่อ  นายสมเกียรติ  แสนแพงพัด 
เป็นกรรมการแปรญัตติ   
โดยมีผู้รับรองคือ     
นางไกรษร   อุปศักดิ์  
นางเทวรัตน์   สาขามุละ  

 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ครับ  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ิมเติม ดังนั้นจึงเป็นการเสนอรายชื่อเพียงท่านเดียว 
ก่อนที่จะมีการลงมต ิประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

 

เลขานุการสภา  เรียนประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมเรียนร้อยแล้ว 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาลงมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายสมเกียรติ  แสนแพงพัด 
๑. ท่านใดเห็นด้วย 
เห็นด้วย  ๑๑ เสียง 
๒. ท่านใดไมเ่ห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย ไม่มี 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ๑๑  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  ไม่มี 
งดออกเสียง ๑  เสียง 

 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 
ประธานสภา  ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๗ 

 
คนที่  ๗   นางประทีบ  ลาดบาศรี เสนอชื่อ  มานิต  ครุธต าค า 
เป็นกรรมการแปรญัตติ   
โดยมีผู้รับรองคือ     
นายส าพันธุ์   โคตรวงค์ 

                               นางเทวรัตน์   สาขามุละ  
 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ครับ  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ิมเติม ดังนั้นจึงเป็นการเสนอรายชื่อเพียงท่านเดียว 
ก่อนที่จะมีการลงมต ิประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

 

เลขานุการสภา  เรียนประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมเรียนร้อยแล้ว 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาลงมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายสมเกียรติ  แสนแพงพัด 
๑. ท่านใดเห็นด้วย 
เห็นด้วย  ๑๑ เสียง 
๒. ท่านใดไมเ่ห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย ไม่มี 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ๑๑  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  ไม่มี 
งดออกเสียง ๑  เสียง 

 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑.  นางอุทุมพร  เติมทานาม คณะกรรมการแปรญัตติ 
๒.  นางเทวรัตน์   สาขามุละ คณะกรรมการแปรญัตติ 
๓.  นายประเชิญ    ขวัญเมือง คณะกรรมการแปรญัตติ 
๔.  นางประทีป   ลาดบาศรี คณะกรรมการแปรญัตติ 
๕.  นายมานิต    ครุธต าค า      คณะกรรมการแปรญัตติ 
๖.  นางไกรษร    อุปศักดิ์  คณะกรรมการแปรญัตติ 
๗.  นายอ านวย    โสบุญ  คณะกรรมการแปรญัตติ 
 

 



-๑๕- 
 

๔.๓  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ประธานสภาฯ  ขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  จ านวน  ๓  วัน 

จากวันที ่ ๒๑, ๒๒, ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถานที ่ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่  ๓  
เวลา ๐๘.๓๐ น  – ๑๖.๓๐ น. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 

 งดออกเสียง ๑  เสียง 
 

๔.๔  ก าหนดระยะเวลาการประชุมพิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ  ขอเสนอก าหนดระยะเวลาประชุมพิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน  ๒ วัน 
วันที่  ๒๕, ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
สถานที ่ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่  ๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 

 งดออกเสียง ๑  เสียง 
 
๔.๕  ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลฯ (ครั้งที่๓) เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระต่อไป 

 
ประธานสภาฯ ขอเสนอก าหนดก าหนดการประชุมสภาเทศบาลฯ (ครั้งที่๓) เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 วันศุกร์ ที่  ๒๘   สิงหาคม ๒๕๖๒    
 สถานที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่  ๓ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  การแตง่กายชุดผ้าย้อมคราม/หรือชุดสภาพโทนสีฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
ประธานสภา  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะกระทู้ถามแล้วกระผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาได้กล่าวปิดประชุมสภา  และนัดประชุมสภาอีกครั้งในวันที่  ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓           
เวลา  ๐๙.๓๐  น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่  ๓ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 

          
 
 

 (นายณัฏฐนันท์  พลนิโคตร) 
                             เลขานกุารสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
     
 

(ลงชื่อ)              
                      (นายชัยทัด  สายแก้ว ) 
                         ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


