
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

............................ 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ น.ส.ธภัฎ   ไชยกุล ประธานสภา ธภัฎ   ไชยกุล  
๒ นายศักดิ์ชัย   บุญตา รองประธานสภา ศักดิ์ชัย   บุญตา  
๓ นายเกียรติศักดิ์   นิยมวงศ์ สมาชิกสภา เกียรติศักดิ์   นิยมวงศ์  
๔ นางเคียงฟ้า   รุ่งเรือง สมาชิกสภา เคียงฟ้า   รุ่งเรือง  
๕ นางดวงพร   ธานี สมาชิกสภา ดวงพร   ธานี  
๖ นายวันชัย   ศรีธัญ สมาชิกสภา วันชัย   ศรีธัญ  
๗ นายใหม่   ค าประเสริฐ สมาชิกสภา ใหม่   ค าประเสริฐ  
๘ ส.อ.วรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม เลขานุการสภา ส.อ.วรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม  

   
ผู้ลาประชุม    จ านวน   -    คน    
ผู้ขาดประชุม    จ านวน   -    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอุทัย   เกษมทาง นายกเทศมนตรี อุทัย   เกษมทาง  
๒ นายประสาร   แพงศรี รองนายกเทศมนตรี ประสาร   แพงศรี  
๓ จ.อ.ศุภัช   อภัยจิตต์ ปลัดเทศบาล จ.อ.ศุภัช   อภัยจิตต ์  
๔ น.ส.กิตติมา   แก้วอุดม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กิตติมา   แก้วอุดม  
๕ นางจิรภัทร   วรพิมพ์รัตน์ จนท.วิเคราะห์ฯ จิรภัทร   วรพิมพ์รัตน์  
๖ นางแก้วสวรรค์   ฤทธิ์เปี่ยม ผู้อ านวยการกองคลัง แก้วสวรรค์   ฤทธิ์เปี่ยม  
     

 
เวลา  ๐๙.๐๐ น.   ถึงเวลานัดประชุมเลขานุการสภาตรวจสอบรายชื่อจากสมุดลงชื่อเข้าร่วมประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาล มาพร้อมกัน ณ ที่ประชุม จ านวน ๗  ท่าน  เลขานุการสภาเทศบาล
เชิญ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม นั่งประจ าที่ และเชิญประธานสภาฯ จุด ธูป 
เทียน บูชา พระรัตนตรัย น าสวดมนต์ไหว้พระ  เสร็จแล้วนั่งประจ าที่  เลขานุการสภาฯ  
อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ และระเบียบวาระการประชุม  และเชิญประธานสภา
เทศบาลด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป  

ประธานสภาฯ  กล่าวทักทายต่อที่ประชุมและกล่าวเปิดประชุม 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๑  หน้า ๒ จาก ๑๑ หน้า  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ  - แจ้งระเบียบการปฏิบัติเมื่ออยู่ในที่ประชุมสภาฯ ให้สมาชิกสภาปฏิบัติ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 

ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประธานสภา  แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมโดยละเอียดก่อนที่จะมีการ

รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ 
ที่ประชุม  ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ โดยละเอียดแล้ว ไม่มีสมาชิกสภา

ท่านใดแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ แต่อย่างใด   
ประธานสภา  ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  สมัยสามัญ     

สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๓๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล เมืองศรีไค          

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน ๒๕๖๑  ด้วยมติดังนี้
 รับรอง   จ านวน    ๖   เสียง   

ไม่รับรอง จ านวน    - เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน    ๑   เสียง (ประธานสภาฯ ) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ   ๓.๑ ญัตติร่างเทศบัญญัต ิเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไคได้ เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สภาเทศบาลได้พิจารณา  โดยมี
รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว  ต่อไปเชิญ
นายกเทศมนตรีฯ  ชี้แจงค าแถลงงบประมาณต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ต่อไป 

นายกเทศมนตรี   ได้แถลงญัตติร่างงบประมาณต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค โดยมีรายละเอียด 
   ดังนี้ 

ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.
256๒ กระผม นายอุทัย  เกษมทาง  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค  ขอชี้แจ้งค าแถลง
งบประมาณต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลเมืองศรีไค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ดังต่อไปนี้ 

    บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค จะได้เสนอร่างเทศ 
   บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น 
   ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองศรีไคจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก



๓ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๑  หน้า ๓ จาก ๑๑ หน้า  
 

   ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
   ๑. สถานะการคลัง    
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป      
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้       
     1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 10,414,235.91 บาท  
     1.1.2 เงินสะสม จ านวน 1,728,821.69 บาท   
     1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,230,764.63 บาท 
     1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
      จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท   
     1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0  
      โครงการ รวม 0.00 บาท     
    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 7,835,371.45 บาท    
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
   (1) รายรับจริง จ านวน 36,509,415.45 บาท ประกอบด้วย   
    หมวดภาษีอากร  จ านวน 6,600,762.79 บาท  
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 1,292,780.00 บาท  
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน 48,110.21 บาท  
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท  
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 477,299.00 บาท  
    หมวดรายได้จากทุน  จ านวน 0.00 บาท  
    หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 12,045,519.45 บาท  
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 16,044,944.00 บาท  
   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 948,000.00 บาท  
   (3) รายจ่ายจริง จ านวน 35,354,101.89 บาท ประกอบด้วย   
    งบกลาง   จ านวน 9,185,773.32 บาท  
    งบบุคลากร  จ านวน 9,964,937.00 บาท  
    งบด าเนินงาน  จ านวน 14,589,491.57 บาท  
    งบลงทุน   จ านวน 753,900.00 บาท  
    งบรายจ่ายอื่น  จ านวน 0.00 บาท  
    งบเงินอุดหนุน  จ านวน 860,000.00 บาท  
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
   (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท     
   (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท  
   รายได้จัดเก็บเอง 
    หมวดภาษีอากร 
     รายรับจริง ปี  2560 จ านวน  6,122,194.40  บาท 



๔ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๑  หน้า ๔ จาก ๑๑ หน้า  
 

     ประมาณการปี 2561 จ านวน  5,394,490.00  บาท 
     ประมาณการปี 2562 จ านวน  6,122,194.00  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
     รายรับจริง ปี  2560 จ านวน  1,336,730.00  บาท 
     ประมาณการปี 2561 จ านวน  799,630.00  บาท 
     ประมาณการปี 2562 จ านวน  1,336,731.00  บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
     รายรับจริง ปี  2560 จ านวน  76,562.53  บาท 
     ประมาณการปี 2561 จ านวน  156,830.00  บาท 
     ประมาณการปี 2562 จ านวน  76,563.00  บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
     รายรับจริง ปี  2560 จ านวน  580,980.00  บาท 
     ประมาณการปี 2561 จ านวน  316,480.00  บาท 
     ประมาณการปี 2562 จ านวน  580,980.00  บาท 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง 
     รายรับจริง ปี  2560 จ านวน  8,116,466.93  บาท 
     ประมาณการปี 2561 จ านวน  6,667,430.00  บาท 
     ประมาณการปี 2562 จ านวน  8,116,468.00  บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดภาษีจัดสรร 
     รายรับจริง ปี  2560 จ านวน  18,608,070.04  บาท 
     ประมาณการปี 2561 จ านวน  19,372,020.00  บาท 
     ประมาณการปี 2562 จ านวน  18,608,070.00  บาท 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     รายรับจริงป ี 2560 จ านวน  18,608,070.04  บาท 
     ประมาณการปี 2561 จ านวน  19,372,020.00  บาท 
     ประมาณการปี 2562 จ านวน  18,608,070.00  บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
     รายรับจริง ปี  2560 จ านวน  15,450,646.00  บาท 
     ประมาณการปี 2561 จ านวน  19,337,273.00  บาท 
     ประมาณการปี 2562 จ านวน  15,450,646.00  บาท 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     รายรับจริงป ี 2560 จ านวน  15,450,646.00  บาท 
     ประมาณการปี 2561 จ านวน  19,337,273.00  บาท 
     ประมาณการปี 2562 จ านวน  15,450,646.00  บาท 
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   รวมรายได้ 
     รายรับจริงป ี 2560 จ านวน  42,175,182.97  บาท 
     ประมาณการปี 2561 จ านวน  45,376,723.00  บาท 
     ประมาณการปี 2562 จ านวน  42,175,184.00  บาท 

 รายละเอียดต่าง ๆ  ปรากฏตามร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ที่ ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ศึกษา
รายละเอียดก่อนการประชุมแล้ว     

ประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณนายกเทศมนตรี  ที่แถลงงบประมาณและชี้แจงรายละเอียดการ
จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ   ในครั้งนี ้

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระท่ีหนึ่ง    

การพิจารณาในวาระนี้  ให้ที่ประชุมปรึกษา ในหลักการว่าจะรับหลักการหรือไม่ 
หากท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะอภิปรายก็เชิญอภิปรายได ้

ที่ประชุม           ได้ปรึกษาหารือและพิจารณาถึงหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ รายรับ รายจ่าย 
งบบุคลากร รายจ่ายตามนโยบาย หมวดเงินอุดหนุน โครงการก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆมี
ความถูกต้องเชื่อมโยงกันหรือไม่  ตลอดจนมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ มีก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาของเทศบาลหรือไม่ และที่ส าคัญมีระเบียบรองรับการด าเนินการหรือไม่ 
และซักถามผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว  และผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ชี้แจง
ประเด็นค าถามและข้อสงสัยที่สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามครบทุกประเด็นแล้ว   

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีต่อไปจะขอมติที่ประชุม
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒ หรือไม ่

มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลเมืองศรีไค  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  ด้วยมติ  (เวลา ๑๑.๒๕ น.) 

รับหลักการ จ านวน  ๖  เสียง  
ไม่รับหลักการ จ านวน  -   เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ)  
 

เวลา ๑๑.๓๓ น.  ประธานสภาสั่งพักการประชุม ๑๐ นาที   
เวลา ๑๑.๔๐ น.   เลขานุการสภาเชิญสมาชิกสภาเข้านั่งประจ าที่นั่ง 
ประธานสภาฯ  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ให้
เลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

เลขานุการสภาฯ  ในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในครั้งนี้  สภาเทศบาลสามารถด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้ 
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 ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
 (๑)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อย

กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   
(๒)  ก าหนดว่า คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

บุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
  ข้อ ๑๐๕ (๓) ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ซึ่งในการเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นในครั้งนี้  สภาเทศบาลจะด าเนินการเลือกคณะกรรมการตาม ข้อ ๑๐๕ (๓)  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และ  

ข้อ ๑๐๗  ก าหนดว่า  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้อง
มีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ก าหนดว่า  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน 
แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี  

ข้อ ๘ ก าหนดว่า วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือก
ใหม่ปรากฎว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาบังคับใช้
โดยอนุโลม 

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้
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ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผุ้ใดจะเป้นผุ้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด 
สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
“ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  

  ดังนั้นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ในครั้งนี้  สภาเทศบาลฯ จะด าเนินการเลือก
คณะกรรมการตาม ข้อ ๑๐๓ (๑)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  และ ให้สภาเทศบาลด าเนินการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกคณะกรรมการล าดับถัดไปจนครบตาม
จ านวนที่สภามีมติเห็นชอบ โดยจะต้องไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

  ปัจจุบันสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด ๗ ท่าน  
จึงขอน าเรียนข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติครั้งนี้  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณเลขานุการสภา ฯ และสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลฯ ว่ามีท่านใดที่จะ
สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆ  หรือไม ่

เนื่องจากระเบียบก าหนดให้สภาเทศบาลสามารถตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ได้ไม่น้อยกว่า 3  คน แต่ไม่เกิน  7  คน ตามข้อ ๑๐๓ (๑)  จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน   

ส.ท.ศักดิ์ชัย  เสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน  ๓  คน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีข้อเสนอเพ่ิมเติมในประเด็นนี้หรือไม่   
ส.ท.ดวงพร  ขอสนับสนุนการเสนอของท่าน ส.ท.ศักดิ์ชัย  เนื่องจากการเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะ

เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  ในกรณีสมาชิกสภาเป็นผู้เสนอจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน  ดังนั้นหากเสนอเกินกว่าสามคนจะไม่มีผู้รับรองหรือผู้รับรองจะซ้ ากันซึ่งจะไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ  ข้างต้น 

ประธานสภา  ให้ท่านสมาชิกสภาได้ปรึกษาหารือในเรื่องนี้ก่อนจะมีการลงมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  ได้ปรึกษาหารือกันถึงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงความ

เหมาะสมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติครั้งนี้   
ประธานสภา  มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ่
  หากไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในการก าหนดจ านวนคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ
เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๓  คน  (เวลา
๑๐.๕๕ น.) ด้วยมติ 

เห็นชอบ   จ านวน  ๖  เสียง  
ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง   
งดออกเสียง  จ านวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ)   

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้มีการเสนอผู้ที่สมควร  
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตามระเบียบฯ เริ่มจากคนที่หนึ่งเรียงตามล าดับต่อไปจน 



๘ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๑  หน้า ๘ จาก ๑๑ หน้า  
 

   ครบสามคน 
 
  กรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 
ส.ท.เกียรติศักดิ์       เสนอ ส.ท.วันชัย   ศรีธัญ  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 โดยมี 1. ส.ท.เคียงฟ้า  

รุ่งเรือง  2. ส.ท.ศักดิ์ชัย  บุญตา  เป็นผู้รับรอง  และไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิมอีก 
ประธานสภา  ต่อไปจะเป็นการลงคะแนนเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  โดยให้สมาชิก

สภาเทศบาลเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ แล้วน าไปหย่อนลง
หีบบัตรเพ่ือตรวจนับคะแนน   

ที่ประชุม  ได้ลงคะแนนเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ต่อไปจะเป็นการนับ
คะแนนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 

ที่ประชุม  ลงคะแนนเลือก ส.ท.วันชัย  ศรีธัญ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ด้วย
คะแนนเสียง 

  เลือก    ๖   คะแนน 
  ไม่เลือก   ๐ คะแนน 
  ไม่ลงคะแนน ๑ คะแนน (ประธานสภา)  

กรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๒ 
ส.ท.ใหม่ฯ  เสนอ ส.ท.เคียงฟ้า  รุ่งเรือง เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ โดยมี 1. ส.ท.วันชัย  

ศรีธัญ  2. ส.ท.ดวงพร  ธานี  เป็นผู้รับรอง  และไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิมอีก 
ประธานสภา  ต่อไปจะเป็นการลงคะแนนเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  ให้สมาชิกสภา

เทศบาลด าเนินการเหมือนกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
ที่ประชุม  ได้ลงคะแนนเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ต่อไปจะเป็นการนับ

คะแนนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๒ 
ที่ประชุม  ลงคะแนนเลือก ส.ท.เคียงฟ้า  รุ่งเรือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

ด้วยคะแนนเสียง 
  เลือก    ๖   คะแนน 
  ไม่เลือก   ๐ คะแนน 
  ไม่ลงคะแนน ๑ คะแนน (ประธานสภา)  

กรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๓ 
ส.ท.ดวงพร  เสนอ ส.ท.ศักดิ์ชัย  บุญตา  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓  โดยมี 1.ส.ท.ธภัฎ  

ไชยกุล   2. ส.ท.ใหม่   ค าประเสริฐ เป็นผู้รับรอง และไม่มีผู้เสนอชื่อเพ่ิมอีก 
ประธานสภา  ต่อไปจะเป็นการลงคะแนนเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓  ให้สมาชิกสภา

เทศบาลด าเนินการเหมือนกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒    
ที่ประชุม  ได้ลงคะแนนเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ต่อไปจะเป็นการนับ

คะแนนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๓ 
ที่ประชุม  ลงคะแนนเลือก ส.ท.ศักดิ์ชัย  บุญตา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓  

ด้วยคะแนนเสียง 
  เลือก    ๖   คะแนน 
  ไม่เลือก   ๐ คะแนน 



๙ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๑  หน้า ๙ จาก ๑๑ หน้า  
 

  ไม่ลงคะแนน ๑ คะแนน (ประธานสภา)  
ประธานสภาฯ  ขอบคุณสมาชิกสภาฯ และแจ้งผลการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน  

๓  ท่าน  ดังนี้ 
  คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๑  คือ  ส.ท.วันชัย   ศรีธัญ 
  คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒  คือ  ส.ท.เคียงฟ้า  รุ่งเรือง 
  คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๓  คือ  ส.ท.ศักดิ์ชัย  บุญตา 

แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 109  ส่วนการ
นัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก  ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาเทศบาลด าเนินการออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  

เลขานุการสภา   รับทราบ 
ประธานสภาฯ    ต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 

แปรญัตติ  ให้ที่ประชุมสภาร่วมกันพิจารณาในหลักการและให้เป็นไปตามระเบียบ  เชิญ
เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ   

เลขานุการสภา   การก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดไว้ใน
ข้อ  ๔๕ วรรคสาม ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้  และในการพิจารณาในวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
นั้น 

ประธานสภา   ให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในเรื่องของการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
   ในครั้งนี้  
ที่ประชุม   ที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่องของการก าหนดระยะเวลาการเสนอค า 

แปรญัตติ  โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรฯ  จ านวน  ๓  วันๆ ละ  ๘  ชั่วโมง       
รวม ๒๔  ชั่วโมง  ตั้งแต่วันที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น.  ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค   

ประธานสภา   ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อแนะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีต่อไปจะขอ 
มติที่ประชุมสภาก าหนดก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ โดยมีก าหนด ๓ วันๆ  
ละ ๘ ชั่วโมง รวม ๒๔ ชั่วโมง  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ข้อ 49  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2๕๖๑



๑๐ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๑  หน้า ๑๐ จาก ๑๑ หน้า  
 

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  (ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติมีก าหนด 
๓  วันๆ ละ  ๘  ชั่วโมง รวม ๒๔  ชั่วโมง ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  

ประธานสภา   ๓.๒ เรื่องอ่ืนๆ  ( ตามข้อ ๓๘ วรรคห้า (๓) 
    หารือต่อที่ประชุมสภาเทศบาลในการก าหนดวันประชุมสภาเทศบาลสมัย 

ประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เพ่ือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   ของเทศบาลต าบลเมือง  
ศรีไค  ในวาระท่ีสอง และวาระที่สาม   

ที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดวันประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป   

ประธานสภา   แจ้งฝ่ายเลขาจัดท าระเบียบวาระการประชุมและหนังสือเชิญประชุมเพ่ือแจ้ง 
   สมาชิกสภาทราบอีกครั้ง 
    ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหารมีข้อราชการเพ่ิมเติมที่จะด าเนินการให้เป็นไป 
   ตามระเบียบวาระการประชุมนี้หรือไม่  
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ในระเบียบวาระนี้

หรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ประธานสภา  กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ที่ได้แจ้งข้อราชการที่ทางเทศบาล

ได้ด าเนินการ  และสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่ามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

หากไม่มีดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ ดิฉันขอปิด
ประชุม ขอบคุณค่ะ 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๔๒  น.  
 
 
     (ลงชื่อ) สิบเอกวรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       ( วรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม ) 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่    ๑๗  เดือน   สิงหาคม      พ.ศ. 25๖๑ 

 
     (ลงชื่อ)        วัเกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์ นชัย   ศรีธัญ   
                  ( นายเกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์ ) 
                ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 



๑๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๑  หน้า ๑๑ จาก ๑๑ หน้า  
 

 
     (ลงชื่อ)       ใหม่   ค าประเสริฐ   
                 ( นายใหม่   ค าประเสริฐ ) 
                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)        ดวงพร   ธานี               
                  ( นางดวงพร   ธานี ) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
       สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๑  แล้ว  เมื่อวันที่  ๒๔  เดือน    สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
     (ลงชื่อ)          ธภัฎ   ไชยกุล       
                ( นางสาวธภัฎ   ไชยกุล ) 
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 


