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- ส ำเนำ - 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

   สมัยสำมัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2562 
วันศุกร์ที่  23   เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2562 

ณ  หอประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง  เวลำ  09.00  น.    
  

 
ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำย
เหตุ 

1. ด.ต.สหพล  เทียมสม ประธานสภาฯ - ลาป่วย 
2. นายอัมพร  แก้วค าชาติ รองประธานสภาฯ อัมพร   แก้วค าชาติ  
3. นายระพิน  แก้วค าชาติ เลขานุการสภาฯ ระพิน  แก้วค าชาติ  
4. นายหนูน  า  ทองไสล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ หนูน  า   ทองไสล  
5. นายสมศรี  สิมาวัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ สมศรี   สิมาวัน  
6. ร.ต.อุทัย   ชาบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ อุทัย  ชาบุญเรือง  
7. นายมนูญ   วงษ์ชาลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ มนูญ  วงษ์ชาลี  
8. นางถาวร  เจริญทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ ถาวร  เจริญทัศน์  
9. นายขุน   จันหลอด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ ขุน    จันหลอด  
10. นายอุดมศิลป์  อารีกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ นายอุดมศิลป์  อารีกุล  
11. นายสนอง  ป้อมพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ สนอง   ป้อมพิทักษ์  
12. นางสาวอัมรินทร์ แดงสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ อัมรินทร์  แดงสุข  

 
ผู้ไม่มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. ด.ต.สหพล  เทียมสม ประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง -ลาป่วย-  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. นายบุญมี     จันทร์โสภา นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง บุญมี     จันทร์โสภา  

2. นางสายสมร  ทองไสล รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง สายสมร  ทองไสล  
3. นายเลียง  เจริญทัศน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลียง  เจริญทัศน์  
4. นายประพันธ์  ชนะพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประพันธ์  ชนะพันธ์  
5. นางสาวอังกาบ  จันทาโทอ่อน รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง อังกาบ  จันทาโทอ่อน  
6. นายอาคม   ธนูทอง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง อาคม  ธนูทอง  
7. นางอรพิน   ดอกดวง ผู้อ านวยการกองคลัง อรพิน  ดอกดวง  

8. นางสายสมร  บุดดีภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สายสมร  บุดดีภักดิ์  
9. 

นางสาวชิษณุชา  เกตศักดิ์ 
นักทรัพยากรบุคคล รก.หัวหน้า
ส านักปลัด 

ชิษณุชา   เกตศักดิ์ 
 

10. นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์  

11. นายเฉลียว  ดวงแก้ว นักการภารโรง เฉลียว  ดวงแก้ว  

12. น.ส.ลัดดา  วงศ์ราช เจ้าพนักงานธุรการ ลัดดา  วงศ์ราช  

13. นางปัณภรณ์   สบายจิตร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ปัณภรณ์   สบายจิตร  

14. นายทวีกาญจน์  แก้วค าชาติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ทวีกาญจน์  แก้วค าชาติ  

15. นางสาวอ านวย  เจริญทัศน์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล อ านวย   เจริญทัศน์  
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เริ่มประชุม เวลำ 09.00  น. 
เมื่อได้เวลาประชุม นายระพิน  แก้วค าชาติ     ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าโรง  ได้ตรวจสอบ 

รายชื่อผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม  
นำยระพิน แก้วค ำชำติ    บัดนี   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ประธานสภา  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล

ส าโรง  ขอเรียนเชิญครับ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ   สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี    รองนายกเทศมนตรี    สมาชิกสภา  
รองประธำนสภำฯ  เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ท่านผู้น าหมู่บ้านทุกท่านและ

ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี  วันนี เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย
ที ่3   ครั งที่  2/2562  วันนี กระผมก็ท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ  เนื่องจากท่าน
ประธานสภาฯ ป่วยไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้    ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม 
ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี นะครับ    
 

ระเบียบวำระท่ี 1      เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  ครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
รองประธำนสภำฯ  ครั งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2562 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าโรง   

อ่านสรุปรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือพิจารณาให้การ 
รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญครับ 

นำยระพิน  แก้วค ำชำติ เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับกระผมขออนุญาตอ่าน 
เลขำนุกำรสภำฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1/2562  เมื่อวันพุธที่ 14   

สิงหาคม  2562   ครับ  
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมาให้ทุก 
รองประธำนสภำฯ  ท่านทราบแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุม 

สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั งที่ 1/2562  หรือไม่   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
รับรอง  ครับ 

มติที่ประชุม   ให้การรับรอง  9   เสียง 
    ไม่ออกเสียง    -     เสียง 
  งดออกเสียง   2      เสียง 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
รองประธำนสภำฯ  สามัญ  สมัยที่ 3   ครั งที่ 2/2562   เมื่อวันพุธที่  14  สิงหาคม  2562 
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ระเบียบวำระท่ี  3  กระทู้ถำม/เรื่องด่วน 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  5.1   กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
รองประธำนสภำฯ  งบประมำณ พ.ศ. 2563 

เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-พิจารณาในวาระที่ 2  (ขั นแปรญัตติ) 
-พิจารณาในวาระที่ 3  (ขั นลงมติ) 
ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล   ชี แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   เชิญครับ 

นำยระพิน แก้วค ำชำติ  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
เลขำนุกำรสภำฯ   ท่านครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
ข้อ 50    “ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินั น
ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอด จนการสงวนค า
แปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาส่งรายงานนั นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง ก่อนการประชุมพิจารณา เว้นแต่ต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั น” 
ข้อ 59   “ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย
หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภาก าหนด ตามข้อ 45 วรรคสามและข้อ 
49 วรรคหนึ่ง” 
ข้อ 60    “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายการขึ นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับการรับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ” 
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ข้อ 61    “ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี  
(1) ดอกเบี ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี 
ขาด” 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลชี แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ให้ทุกท่าน 
รองประธำนสภำฯ  ทราบแล้ว  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี แจงรายงานแปรญัตติ ตามท่ีสภาเทศบาล 

แห่งนี ได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเรียนเชิญ  ครับ 

นำยหนูน้ ำ ทองไสล  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ท่านครับ กระผมนายหนูน  า  ทองไสล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง เขต 1  ประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ  ตามที่สภาเทศบาลแห่งนี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  โดยที่ประชุมสภาเทศบาลได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 
15-18  สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 -  16.30 น. และคณะกรรมการแปรญัตติได้
ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่  21 สิงหาคม  2562 เวลา 09.00  น.   
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง  นั น  ปรากฎว่าไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์ยื่นค าแปรญัตติ เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แต่อย่างใด  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้
ประชุมร่วมกันแล้วในวันที่  21  สิงหาคม  2562 มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลส าโรงเสนอมา  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ประธานสภาด าเนินการ 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ การพิจารณาในวาระท่ี 2   การแปรญัตติไม่มีการอภิปราย  จึงขอมติที่ประชุม  สมาชิก 
รองประธำนสภำฯ สภาฯ  ท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติเดิม    ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการ

แปรญัตติแต่อย่างใด  และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ถ้าเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติเสนอมา   ขอให้ยกมือขึ น    

มติที่ประชุม   -เห็นชอบ จ านวน    9 เสียง  
    -ไม่เห็นชอบ จ านวน   - เสียง 
  -งดออกเสียง     จ านวน    2      เสียง 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  เวลำ  12.00  น. – 12.59  น. 
นำยอัมพร แก้วค ำชำติ   เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล  เข้ามาในที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมต่อ 
รองประธำนสภำฯ   5.2  กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2563  (วำระท่ี 3  ขั้นลงมติ)   
ขอเชิญเลขานุการสภาท้องถิ่นชี แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ขอเรียนเชิญ 
ครับ 
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นำยระพิน  แก้วค ำชำติ   เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
เลขำนุกำรสภำฯ    ท่านค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ  52  การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร 
 ในการพิจารณาวาระนี   ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ   ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
รองประธำนสภำฯ   งบประมาณ  พ.ศ. 2563  วาระท่ีสาม  การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
ส าโรงว่าจะลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563   
หรือไม่  ถ้าเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติได้โปรดยกมือขึ นครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ  9 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ  - เสียง 
     งดออกเสียง    2 เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 
ด.ต.สหพล  เทียมสม   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุมสภาหรือไม่   
ประธำนสภำ ฯ  ขอเรียนเชิญครับ  มีไม่มี  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่อง 

อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีก  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ประชุมสภาครั งนี และผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี ครับ 

ปิดประชุมเวลำ  14.00   น.   
  
 
 

(ลงชื่อ)             ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นายระพิน  แก้วค าชาติ) 
                                                             เลขานกุารสภาเทศบาล 
    

(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
            (นายอัมพร  แก้วค าชาติ) 
                                           รองประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 -  ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
   (ลงชื่อ)           ประธานกรรมการ 
                   (นายสมศรี  สิมาวัน) 
                                                        
 
  (ลงชื่อ)      กรรมการ  (ลงชื่อ)              กรรมการ 
          (นายมนูญ  วงษ์ชาลี)                       (นายอุดมศิลป์    อารีกุล)  
    


