
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
          สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  2564  คร้ังที่ 1 

                            วันที่  6  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. 
             ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  ช้ัน ๒ 

   ***************************************** 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ท่ี ชื่อ  -   สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายนิพนธ์  สิริพิริยะ ประธานสภาเทศบาล นิพนธ์  สิริพิริยะ  
2 นายธวัชชัย  วิวาสุข รองประธานสภาเทศบาล ธวัชชัย  วิวาสุข  
3 นายธรรมนญู  ปริยพัฒนะชัย สมาชิกสภาเทศบาล ธรรมนญู  ปริยพัฒนะชัย  
4 นางสายกุหลาบ  โพธิ์ภักดี “ กุหลาบ  โพธิ์ภักดี  
5 นางสาววริฐา  ธรสาธิตกุล “ วริฐา  ธรสาธิตกุล  
6 นายกิมว้าย  สุรพงษ์พิวัฒนะ “ กิมว้าย  สุรพงษ์พิวัฒนะ  
7 ร.ต.อ.สมชาย  พรหมขัติแก้ว “ สมชาย  พรหมขัติแก้ว  
8 นายวิทยา  วิวาสุข “ วิทยา  วิวาสุข  
9 นายชำนาญ  บุญคำ “ ชำนาญ  บุญคำ  

10 นางสมพร  สมดี “ สมพร  สมดี  
11 นายบุญมี  บุญคำ “ บุญมี  บุญคำ  
12 นางปราณี  ทองดี “ นางปราณี  ทองดี  
13 นายอุทัย  โชติบุตร เลขานุการสภาเทศบาล อุทัย  โชติบุตร  

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ท่ี ชื่อ  -   สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมบัติ  วิวาสุข นายกเทศมนตรีฯ สมบัติ  วิวาสุข  
2 นางเอื้อย  ทองท่ัว รองนายกเทศมนตรีฯ เอื้อย  ทองท่ัว  
3 นายเชิดพงษ์  จึงธนวัฒน์สกุล รองนายกเทศมนตรีฯ เชิดพงษ์  จึงธนวัฒน์สกุล  
4 นายทองพูน  วิวาสุขุ เลขานุการนายกฯ ทองพูน  วิวาสุข ุ  
5 
 

นายสุรชัย  ศรีระอุดม หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง 

สุรชัย  ศรีระอุดม  

6 นายนพรัตน์  สายรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง รก.
หัวหน้าสำนักปลัด 

นพรัตน์  สายรัตน์  

7 
 

นางศุภนารี  เหมากระโทก นักวิชาการจัดเก็บรายได้
รก.ผอ.กองคลัง 

ศุภนารี  เหมากระโทก  

8 นางสาวสรวงสุดา  บุราคร นักวิชาการสาธารณสุข 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

สรวงสุดา  บุราคร  

9 นางสุมาลี  ม่วงศรี นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร 

สุมาลี  ม่วงศรี  

10 นางสาวธนวรรณ  พรหมภักดี คร ู ธนวรรณ  พรหมภักดี  
           
          /11 นายสยาม... 
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11 นายสยาม   วิวาสุข พนักงานขับรถยนต์ สยาม   วิวาสุข  
12 นางสุชัญญา  เข็มทอง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
สุชัญญา  เข็มทอง  

๑3 นางสาวจันทิรา  บุญหนัก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิ
และบัญชี 

จันทิรา  บุญหนัก  

 

เร่ิมประชุม  เวลา ๑3.3๐ น.  

นายอุทัย  โชติบุตร - `เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน  กระผมขออนุญาตในการทำหน้าท่ีเลขานุการ
สภาในการตรวจเช็ครายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลฯท่ีมาประชุมในวันนี้   
ปรากฎว่าบัดนี้เวลา  ๑3.3๐ น. มีสมาชิกสภาเทศบาลฯมาประชุมจำนวน    
12 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานเปิดการประชุม  และ  
ดำเนินการประชุมต่อไป   

นายนิพนธ์  สิริพิริยะ -  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุก ๆท่าน  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล
มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดประชุม ณ บัดนี้   

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   

นายนิพนธ์  สิริพิริยะ  -  ในระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  
1.1 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
1.2 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
กระผมมอบให้เลขานุการสภาแจ้งเชิญประชุม   
 

นายอุทัย  โชติบุตร        -  เรียนประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  และ 
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน  กระผมนายอุทัย   โชติบุตร  เลขานุการสภาฯ 

ขอช้ีแจงรายละเอียดการเรียกประชุมสภาฯ  ตามประกาศเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ  เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 25๖4 ด้วยสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ได้มีมติ
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 
กำหนดให้วันท่ี 1 สิงหาคม  25๖4  ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เป็นวัน
เริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี  25๖4  ดังนั้น  
เพื่อให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมดังกล่าว สภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  จึงประกาศให้
วันศุกร์ท่ี 6  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖4 เป็นสมัยประชุม  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง
ท่ี 1  ประจำปี 25๖4  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกันประกาศ  ณ  
วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 25๖4 นายนิพนธ์  สิริพิริยะ ประธานสภา
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ 

  (เลขานุการสภาฯ) 

 (ประธานสภาฯ) 

        (ประธานสภาฯ) 
  

  (เลขานุการสภาฯ) 



      /ตามประกาศ... 
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ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี  25๖4 

 ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  เรื่อง  กำหนดการประชุมสภา
 เทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ ในแต่ละสมัย  ประจำปี  25๖4  ลง
 วนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศให้วันท่ี 1  สิงหาคม พ.ศ. 25๖4  
 ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เป็นสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  
 ประจำปี 25๖4 นั้น เพื่อให้เป็นไปมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติ
 เทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี  14 พ.ศ. 2562  จึง
 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  
 ประจำปี พ.ศ. 25๖4  ครั้งท่ี 1  ในวันศุกร์ท่ี   6  สิงหาคม 25๖4  เวลา 
 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ (ช้ัน 2) จึง
 ประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกันประกาศ ณ วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  
 25๖4 นายนิพนธ์  สิริพิริยะ ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เป็นผู้
 ลงนาม ขอบคุณครับ 

นายนิพนธ์  สิริพิริยะ -  ในเรื่องต่อไป  กระผมขอแจ้งเรื่อง การโอนย้ายพนักงานเทศบาล ราย
นางสาวศิริวรรณ  แสงอุ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข โอนย้าย     
ไปสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  และ 
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล รายนางจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์สนุ่น  ตำแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 จึงขอแจ้งให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกๆท่านทราบ  
 

นางจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์สนุ่น -  เรียนประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน ดิฉันนางจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์สนุ่น  ตำแหน่ง  

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด เทศบาลตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ 
  จังหวัดสุรินทร์  มีความยินดีท่ีได้ร่วมงานกับทุกท่านค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 2           เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
2.1 รับรองรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจำปี 2564 

 ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี  29 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 น 
      

ที่ประชุม   -  ร่วมกันพิจารณาเป็นเวลาพอสมควร  ไม่มีท่านใดเสนอแก้ไขเพิ่มเติม  
 
นายนิพนธ์  สิริพิริยะ  -  เมื่อสภาเทศบาลได้ร่วมกันตรวจสอบแล้วไม่มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติม   
    กระผมจึงถือว่าสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุมแล้ว   
 

        /ระเบียบ... 

   (นักพัฒนาชุมชนฯ) 

 (ประธานสภาฯ) 

 (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ)  

นายนิพนธ์  สิริพิริยะ - 4.1 การพิจารณาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบ ป ระม าณ  พ .ศ .2 5 6 5  (วาระ ท่ี  1 ขั้ น รั บ ห ลั ก ก าร ) ข อ เชิญ
นายกเทศมนตรี  กล่าวแถลงต่อสภา  ขอเชิญครับ     

นายสมบัติ  วิวาสุข -  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุก ๆท่าน  กระผมนายสมบัติ  วิวาสุข  นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ  
ขอแถลงหลักการและเหตุผลและรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้   บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะ
ผู้บริหารของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ จะได้ เสนอร่างเทศบัญญั ติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสำโรงทาบจึงขอช้ีแจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังต่อไปนี้   

 1. สถานการณ์คลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

  1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 3,495,305.25 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม จำนวน 29,846,446.81 บาท 
  1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,333,238.02 บาท 
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
  1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 5,716,034.11 บาท 
   
 
 
 
 
 
 
     /2.การบริหาร...    

  (ประธานสภาฯ) 

 (นายกเทศมนตรีฯ) 
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  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ณ  วันที่  2 สิงหาคม  2564 
 

    2.1 รายรับจริง จำนวน 27,953,290.25 บาท ประกอบด้วย 
 

      หมวดภาษีอากร จำนวน 411,230.17 บาท 

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 364,537.30 บาท 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 170,634.39 บาท 

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 1,000.00 บาท 

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 439,732.00 บาท 

      หมวดรายได้จากทุน จำนวน 87,500.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 14,662,363.38 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน 11,861,293.01 บาท 
 

    2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 22,127,880.00 บาท 
 

    2.3 รายจ่ายจริง จำนวน  27,439,904.14  บาท ประกอบด้วย 
 

      งบกลาง จำนวน 3,883,752.00 บาท 

      งบบุคลากร จำนวน 10,865,433.69 บาท 

      งบดำเนินงาน จำนวน 11,611,221.93 บาท 

      งบลงทุน จำนวน 668,496.52 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จำนวน 411,000.00 บาท 

      งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 
 

    2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จำนวน 22,088,400.00 บาท 

 

    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี จำนวน 0.00 บาท 
 

    2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
        
    2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จำนวน 1,996,000.00 บาท 
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         คำแถลงงบประมาณ     
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

        
1. รายรับ       

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 282,607.54 1,250,000.00 330,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 418,285.40 653,000.00 388,500.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 302,245.82 431,500.00 400,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 110,639.00 202,500.00 152,500.00 

  หมวดรายได้จากทุน 1,370.00 10,000.00 10,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,115,147.76 2,547,000.00 1,281,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 18,034,584.97 18,343,000.00 19,953,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

18,034,584.97 18,343,000.00 19,953,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,861,958.00 18,132,380.00 12,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

13,861,958.00 18,132,380.00 12,000,000.00 

รวม 33,011,690.73 39,022,380.00 33,234,000.00 

 

 



        
-  

  

         
นายนิพนธ์  สิริพิริยะ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไปกระผมขอให้เลขานุการสภา
ช้ีแจงข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องครับ 

นายอุทัย  โชติบุตร -  ขอบคุณท่านประธานสภา  และขออนุญาตท่ีประชุม  กระผมขอช้ีแจง
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ  ดังนี้ 

 ระเบียบฯที่เก่ียวข้อง 
    ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ข้อ ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม 
    วาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
    ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ... 
    และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่
    น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
    งบประมาณนั้น 
           /ข้อ 47... 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ 

อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

  
2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 5,133,015.93 6,039,958.00 6,627,908.00 

  งบบุคลากร 13,530,750.00 18,732,740.00 17,142,923.00 

  งบดำเนินงาน 13,253,427.66 10,408,182.00 10,488,177.00 

  งบลงทุน 468,410.00 3,153,500.00 2,044,200.00 

  งบเงินอุดหนุน 433,940.00 688,000.00 629,200.00 

รวมจ่ายจาก
งบประมาณ 

32,819,543.59 39,022,380.00 36,932,408.00 

        

  

   (ประธานสภาฯ) 

 (เลขานุการสภาฯ) 
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    ข้อ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภา
    ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
    แห่งร่างข้อบัญญัตินั้น หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
    ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
    แล้ว  เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่น
    จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
 
นายนิพนธ์  สิริพิริยะ -  ตามท่ีท่านนายกได้กล่าวแถลง  และเลขาฯได้ช้ีแจงข้อกฎหมาย ขอให้

สมาชิกฯตรวจดูตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯท่ีได้มอบให้ทุกๆ ท่านพร้อมกับ
วาระการประชุมแล้ว ต้องพิจารณาสามวาระ คือ วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ วาระท่ี 3  ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ  หากท่านใดมีข้อ
สงสัยจะอภิปรายขอเชิญครับ  

 
 ที่ประชุม - ไม่มี   
 

นายนิพนธ์  สิริพิริยะ -  ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม  กระผมขอมติท่ีประชุมในการ 
 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565 

(วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ)  ถ้าสมาชิกฯท่านใดรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2565  โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
มติที่ประชุม -  เหน็ชอบ จำนวน 11 ท่าน  
 -  งดออกเสียง 1 ท่าน 

 4.๒  การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  

นายนิพนธ์  สิริพิริยะ -  ๕.๒  การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  ขอเชิญเลขานุการสภาฯช้ีแจงข้อ
กฎหมาย  ขอเชิญครับ 

นายอุทัย  โชติบุตร -  ขอบคุณท่านประธานสภา  และขออนุญาตท่ีประชุม  กระผมขอช้ีแจง
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ  ดังนี้ 

ระเบียบฯที่เก่ียวข้อง 
    ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
             พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท  คือ 
     (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี 
    จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
          /(2) คณะ... 

 (ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

  (เลขานุการสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 
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     (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
    บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
    เจ็ดคน  
     … 
     ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมี
    สิทธิเสนอช่ือผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาล
    แต่งต้ังเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในส่ีของจำนวนกรรมการวิสามัญ
    ท้ังหมด 

     ข้อ ๑๐๕  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมี  
    อำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
    เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าท่ี 
    ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  
     …  
     (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  

     ข้อ ๑๐๗  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภา  
    ท้องถิ่น ให้สมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ี 
    สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย กว่า 
    สองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง   
     การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติ 
    เป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  

นายนิพนธ์  สิริพิริยะ  -  เมื่อพิจารณาตามระเบียบฯดังกล่าว  ในการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
    แปรญัตตินั้น  จะแต่งต้ังได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน  แต่ไม่เกิน 7 คน  กระผมจึง
    ขอให้ท่ีปะชุมร่วมกันพิจารณาว่า  จะกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
    จำนวนกี่คนขอเชิญครับ       

ที่ประชุม   -  ร่วมกันพิจารณากำหนด  3 คน 

นายนิพนธ์  สิริพิริยะ  -  ต่อไปกระผมขอเชิญสมาชิกฯและท่านนายกเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรเป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญครับ    
 

นายชำนาญ  บุญคำ -  (ยกมือขึ้นเหนือศรีษะ)  กล่าวขออนุญาตต่อประธานสภา  

 

 

       /นายนิพนธ์... 

   (ประธานสภาฯ) 

   (ประธานสภาฯ) 

(สมาชิกสภาฯ) 
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นายนิพนธ์  สิริพิริยะ  -  ขอเชิญนายชำนาญ  บุญคำ  ครับ 
 
นายชำนาญ  บุญคำ  -  ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอช่ือนายบุญมี  บุญคำ  
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 
นายนิพนธ์  สิริพิริยะ  -  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 
 
นายวิทยา  วิวาสุข  -  (ยกมือขึน้เหนือศรีษะ)  ผมขอรับรองนายบุญมี  บุญคำ 
      

นายสมพร  สมดี   -  (ยกมือข้ึนเหนือศรีษะ)  ดิฉันขอรับรองนายบุญมี  บุญคำ 

 
นายนิพนธ์  สิริพิริยะ  -  ต่อไปกระผมขอเชิญสมาชิกฯและท่านนายกเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรเป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติ  ท่านท่ี ๒  ขอเชิญครับ 

นายบุญมี  บุญคำ -  (ยกมือขึ้นเหนือศรีษะ)  กล่าวขออนุญาตต่อประธานสภา  

 

นายนิพนธ์  สิริพิริยะ  -  ขอเชิญนายบุญมี  บุญคำ  ครับ 
 

นายบุญมี  บุญคำ  -  ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอช่ือนายชำนาญ  บุญคำ 
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   

นายนิพนธ์  สิริพิริยะ  -  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 

นางปราณี  ทองดี  -  (ยกมือข้ึนเหนือศรีษะ)  ดิฉันขอรับรองนายชำนาญ  บุญคำ 

 

นายวิทยา  วิวาสุข  -  (ยกมือข้ึนเหนือศรีษะ)  ผมขอรับรองนายชำนาญ  บุญคำ 
 

นายนิพนธ์  สิริพิริยะ  -  ต่อไปกระผมขอเชิญสมาชิกฯและท่านนายกเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรเป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติ  ท่านท่ี 3  ขอเชิญครับ 

นางปราณี  ทองดี  -  (ยกมือขึ้นเหนือศรีษะ)  กล่าวขออนุญาตต่อประธานสภา 
 

/นายนิพนธ์... 
 

(ประธานสภาฯ) 

(สมาชิกสภาฯ) 

  (ประธานสภาฯ) 

   (สมาชิกสภาฯ) 

    (สมาชิกสภาฯ) 

   (สมาชิกสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

   (สมาชิกสภาฯ) 

         (ประธานสภาฯ) 

   (ประธานสภาฯ) 

       (ประธานสภาฯ) 

    (สมาชิกสภาฯ) 

   (สมาชิกสภาฯ) 

    (สมาชิกสภาฯ) 
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นายนิพนธ์  สิริพิริยะ  -  ขอเชิญนางปราณี  ทองดี  ครับ 
 
นางปราณี  ทองดี  -  ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอเสนอช่ือนายวิทยา  วิวาสุข 
         เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

 นายนิพนธ์  สิริพิริยะ  -  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 

นายสมพร  สมดี   -  (ยกมือข้ึนเหนือศรีษะ)  ดิฉันขอรับรองนายวิทยา  วิวาสุข  

 

นางบุญมี  บุญคำ   -  (ยกมือขึ้นเหนือศรีษะ)  ผมขอรับรองนายวิทยา  วิวาสุข  

 

นายนิพนธ์  สิริพิริยะ  -  ต่อไปมีท่านใดเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้ามีขอ
    เชิญครับ 
 
ที่ประชุม   -  ไม่มี     

นายนิพนธ์  สิริพิริยะ -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม  กระผมถือว่าผู้ท่ีได้รับการ เสนอช่ือ
ท้ัง ๓ ท่าน  ได้แก่    

    ๑.  นายบุญมี  บุญคำ   
    ๒.  นายชำนาญ  บุญคำ    
    ๓.  นายวิทยา  วิวาสุข 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ 2565 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ (ด้วยมติเอกฉันท์)  จำนวน 11 ท่าน   
 
นายนิพนธ์  สิริพิริยะ -  ก่อนจะเข้าสู่วาระต่อไป  กระผมขอแจ้งกำหนดระยะเวลาการยื่นคำแปร

ญัตติ  โดยให้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันท่ี  7  สิงหาคม  2564  
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  วันท่ี  8  สิงหาคม  2564  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
และวันท่ี  9  สิงหาคม  2564  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  สำนักงาน
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ และคณะกรรมการแปรญัตติจะพิจารณาบัญญัติท่ี
เสนอในวัน อังคาร  ท่ี 10 สิงหาคม 2564 เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป 
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลท่ียื่นคำแปรญัตติและนายกเข้าร่วมประชุมด้วย
ครับ   

            
/ระเบียบ... 

(สมาชิกสภาฯ) 

 (สมาชิกสภาฯ) 

   (ประธานสภาฯ) 

   (ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

  (สมาชิกสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 
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