
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 
วันพุธที่  14  สิงหาคม 2562 เวลา 14.10 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  

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

1.  นายสมคิด     ชัยวิบูลย์ธรรม  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2.  นายวิวฒัน์    หลิวทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3.  นายพีรพงศ์   เหลืองอร่าม  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  

  4.  นางกรรญา   บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
  5.  นายอาราม   บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  6.  นายนฤต   อิทธิตระการ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
           7.  นายช านาญ     พ่วงแคะ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
              
ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายกิตติพันธ์   พุ่มพวง         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
2. นายพิศิษฐ   อินทร์เสวก        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
3. นายสมชาย   ชูสุวรรณประทีป        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
4. นายอภิชัย   เกิดพิทักษ์        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
5. นายธีระยุทธ     อังสนานนท์        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายกิติศักดิ์               วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรี 
2.  นายอุทัย    โฉมไสว   รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายไพโรจน์   เอ่ียมนิ่ม   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายจ านงค์   เรืองเกษม  ปลัดเทศบาล 
5.  นายวิเชษฐ ์   จิตต์ยม   รองปลัดเทศบาล  
6.  นางสาวศศิชา  สุกสี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 7.  จ่าสิบเอกหญิงจันทรา  กลั่นพจน์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
  8.  นางรชาดา   กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  9.  นางนลินพรรณ  กัจจายะนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
          10. น.ส.ณิษา    พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

         11. นายศราวุธ   ทองพรม  นักประชาสัมพันธ์ 
          12.  นางสาวจันทร์งาม  เกตุทอง   รองประธานชุมชนที่ 1 
  13.  นายสายันต ์  ทองจุล   รองประธานชุมชนที่ 3 
      14.  นายบุญคุ้ม   เริงฤทธิ์   ประธานชุมชนที่ 6 
          15.  นายธงชัย   รอดเสถียร  กรรมการชุมชนที่ 4 
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พิธีก่อนเริ่มประชุม  นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง       
 น าคณะสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการผู้น าชุมชน
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม  ร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พระ   

เริ่มประชุมเวลา    14.10 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ รายงานมีสมาชิกท่านใด ขาด ลา บ้าง 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภาฯ ลากิจ 5 ท่าน ครับ 
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)   1. นายสมชาย   ชูสุวรรณประทีป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
     2. นายกิตติพันธ์   พุ่มพวง    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
     3. นายพิศิษฐ   อินทร์เสวก    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
                    4. นายธีระยุทธ   อังสนานนท์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
     5. นายอภิชัย       เกิดพิทักษ ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติที่ประชุมสภา    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                  
 สมัยวิสามัญสมัยที่  1 ครั้ งที่  2 ประจ าปี  2562 เ ม่ือวันที่  1 
 กรกฎาคม 2562 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  คราวที่แล้ว ครับ        

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้ระบุเลขหน้าและระบุ 
 (นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  บรรทัดเพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหม 
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)    ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

 ต าบลหนองม่วง  สมัยวิ สามัญ สมัยที่  1 ครั้ งที่  2  เมื่ อวันที่  1 
 กรกฎาคม 2562 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  7   เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เ รื่ อ ง  เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ร่ า ง เ ท ศ บั ญ ญั ติ
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (วาระที่ 
 1 ขั้นรับหลักการ) 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ   เ รื่ อง  พิจารณาขอความเห็นชอบร่ าง เทศบัญญัติ งบประมาณ             
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญนายกเทศมนตรี                      

นายกเทศมนตรี    เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)  หนองม่วง ข้าพเจ้า นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรี        
     ต าบลหนองม่วง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ          
                        รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล    
     ต าบลหนองม่วง 
     ด้วยเทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอญัตติ              
     ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็น       
     แนวทางปฏิบัติและเ พ่ือให้การบริหารงานด้ านการงบประมาณ             
     ของเทศบาลต าบลหนองม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          
     โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยวิ ธี การงบประมาณ                
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง        
     (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543  ข้อ 23 วรรค 2 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น      
     ได้ พิจารณาอนุมัติ ให้ตั้ ง เงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ            
     ประจ าปีแล้ว  ให้ เจ้าหน้าที่ งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็น                 
     ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง        
     เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15     
     สิงหาคม งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         
     เป็นจ านวนทั้งสิ้น 67,171,300.- บาท 
     1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ร่ายรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี            
     จัดจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่ ว ไป เป็นจ านวนรวมทั้ งสิ้ น             
     53,616,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 

     ด้านบริหารงานทั่วไป 
     - แผนงานบริหารงานทั่วไป             จ านวน 16,418,592  บาท 
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน      368,000 บาท 

     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     - แผนงานการศึกษา           จ านวน  11,483,644    บาท 
     - แผนงานสาธารณสุข  จ านวน      4,880,080  บาท 
     - แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน           25,000 บาท 
     - แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน      4,878,140 บาท 
     - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 1,195,000 บาท 
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     - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                  
       จ านวน 726,000 บาท 

     ด้านการเศรษฐกิจ 
     -  แผนงานการพาณิชย์  จ านวน         78,000  บาท 

     ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
     - แผนงานงบกลาง  จ านวน   13,564,344   บาท 

     งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวม           
     ทั้งสิ้น 13,554,500 บาท ดังนี้ 
     - งบกลาง  จ านวน      4,710,000  บาท 
     - งบบุคลากร  จ านวน      1,460,000  บาท 
     - งบด าเนินงาน  จ านวน      1,319,500  บาท 
     - งบรายจ่ายอื่น  จ านวน      6,065,000  บาท 

     เหตุผล 
     เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผน      
     ไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น  ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ .  256 3               
     จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
     พ.ศ. 2563  เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

     ค าแถลงงบประมาณ 
     ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองม่วง        
     จะ ได้ เ ส นอ ร่ า ง เ ทศ บัญ ญั ติ  ง บป ระมา ณร าย จ่ า ยป ร ะ จ า ปี                    
     ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองม่วงอีกครั้ งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้            
     คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองม่วงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน       
     และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการ        
     และแนวนโยบายการด า เนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          
     ดังต่อไป 

     1. สถานการคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562         
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  
       1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 61,681,859.46 บาท 
       1.1.2 เงินสะสม จ านวน 47,278,751.77 บาท 
       1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 18,195,677.09 บาท 
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       1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย     
      จ านวน 1 โครงการ รวม 8,317.12 บาท 
       1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 6        
      โครงการ รวม 1,080,227.36 บาท 
     1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 5,476,123.09 บาท 

     2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562  
     ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 
     (1) รายรับจริง จ านวน 41,381,856.97 บาท ประกอบด้วย 
     - หมวดภาษีอากร                จ านวน   1,395,095.79  บาท 
     - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
                                          จ านวน      327,629.30  บาท 
     - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน      366,244.70  บาท 
     - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
                   จ านวน                0.00 บาท 
     - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       จ านวน  57,150.00 บาท 
     - หมวดรายได้จากทุน       จ านวน                 0.00 บาท 
     - หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน  19,909,745.18 บาท 
     - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       จ านวน  19,325,992.00 บาท 
     (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
     จ านวน 515,700.00 บาท 
     (3) รายจ่ายจริง จ านวน 30,174,160.83 บาท ประกอบด้วย 
     - งบกลาง จ านวน  9,849,526.50 บาท 
     - งบบุคลากร จ านวน          11,574,859.00 บาท 
     - งบด าเนินงาน จ านวน  8,316,665.33 บาท 
     - งบลงทุน จ านวน       36,110.00 บาท 
     - งบร่ายจ่ายอื่น จ านวน        0.00 บาท 
     - งบเงินอุดหนุน จ านาน      370,000.00 บาท 
     (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
         จ านวน 515,700.00 บาท 
     (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน   1,657,000.00 บาท 
     (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
     (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
     3. งบเฉพาะการ 
     ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาล 
     ต าบลหนองม่วง 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562                              
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     - รายรับจริง   จ านวน 7,252,350.41 บาท  
     - รายจ่ายจริง   จ านวน 2,851,505.71 บาท 
     - ก าไรสะสม   จ านวน               0.00 บาท 
     - เงินสะสม   จ านวน      0.00 บาท 
     - ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน                0.00 บาท 
     - กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ   จ านวน 51,219,000.00 บาท 
     - ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน                0.00 บาท 
     - เงินฝากธนาคาร  จ านวน          1,485.64 บาท 
     - ทรัพย์จ าน า   จ านวน 78,919,700.00 บาท 

     ค าแถลงงบประมาณ 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

     รายได้จัดเก็บเอง 
     หมวดภาษีอากร 
     - รายรับจริงปี    2561  จ านวน 1,444,787.43  บาท 
     - ประมาณการปี 2562  จ านวน 1,372,600.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563  จ านวน 1,384,000.00  บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
     - รายรับจริงปี    2561  จ านวน   496,829.70  บาท 
     - ประมาณการปี 2562  จ านวน   503,700.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563  จ านวน   387,100.00  บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
     - รายรับจริงปี    2561  จ านวน   564,417.36  บาท 
     - ประมาณการปี 2562  จ านวน   294,300.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563  จ านวน   534,600.00  บาท 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
     - รายรับจริงปี    2561       จ านวน 1,022,209.99  บาท 
     - ประมาณการปี 2562       จ านวน 1,300,000.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563       จ านวน 1,544,700.00  บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
     - รายรับจริงปี    2561       จ านวน      16,450.99  บาท 
     - ประมาณการปี 2562       จ านวน      29,500.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563       จ านวน      57,000.00  บาท 
     รวมรายได้จัดเก็บเอง 
     - รายรับจริงปี    2561  จ านวน 3,544,694.48  บาท 
     - ประมาณการปี 2562  จ านวน 3,500,100.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563  จ านวน 3,907,400.00  บาท 
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     รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     หมวดภาษีจัดสรร 
     - รายรับจริงปี    2561       จ านวน    25,708,512.48  บาท 
     - ประมาณการปี 2562       จ านวน    27,705,100.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563       จ านวน    26,098,200.00  บาท 
     รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - รายรับจริงปี    2561       จ านวน    25,708,512.48  บาท 
     - ประมาณการปี 2562       จ านวน    27,705,100.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563       จ านวน    26,098,200.00  บาท 
     รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
     - รายรับจริงปี    2561       จ านวน    20,651,668.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2562       จ านวน    22,611,200.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563       จ านวน    23,611,200.00  บาท 
     รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - รายรับจริงปี    2561       จ านวน    20,651,668.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2562       จ านวน    22,611,200.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563       จ านวน    23,611,200.00  บาท 
     รวม 
     - รายรับจริงปี    2561       จ านวน    49,904,874.96  บาท 
     - ประมาณการปี 2562       จ านวน    53,816,400.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563       จ านวน    53,616,800.00  บาท 
     ค าแถลงงบประมาณ 

        ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     จ่ายจากงบประมาณ 
     งบกลาง 
     - รายรับจริงปี    2561       จ านวน    11,422,097.69  บาท 
     - ประมาณการปี 2562       จ านวน    14,525,044.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563       จ านวน    13,564,344.00  บาท 
     งบบุคลากร 
     - รายรับจริงปี    2561       จ านวน    15,864,374.50  บาท 
     - ประมาณการปี 2562       จ านวน    18,821,200.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563       จ านวน    19,048,985.00  บาท 
     งบด าเนินงาน 
     - รายรับจริงปี    2561       จ านวน    11,402,846.69  บาท 
     - ประมาณการปี 2562       จ านวน    18,460,756.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563       จ านวน    19,635,991.00  บาท 
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     งบลงทุน 
     - รายรับจริงปี    2561          จ านวน   814,392.50  บาท 
     - ประมาณการปี 2562          จ านวน 1,146,400.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563  จ านวน   618,480.00  บาท 
     งบเงินอุดหนุน 
     - รายรับจริงปี    2561          จ านวน   913,000.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2562          จ านวน   863,000.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563  จ านวน   749,000.00  บาท 
     รวมจ่ายจากงบประมาณ 
     - รายรับจริงปี    2561      จ านวน    40,416,711.38  บาท 
     - ประมาณการปี 2562      จ านวน    53,816,400.00  บาท 
     - ประมาณการปี 2563      จ านวน    53,616,800.00  บาท 

     บันทึกหลักการและเหตุผล 
     ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
     พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลหนองม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
     ด้านบริหารงานทั่วไป 
     - แผนงานบริหารงานทั่วไป             จ านวน 16,418,592  บาท 
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน      368,000 บาท 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     - แผนงานการศึกษา           จ านวน  11,483,644    บาท 
     - แผนงานสาธารณสุข  จ านวน      4,880,080  บาท 
     - แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน           25,000 บาท 
     - แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน      4,878,140 บาท 
     - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 1,195,000 บาท 
     - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                         
       จ านวน 726,000 บาท 
     ด้านการเศรษฐกิจ 
     -  แผนงานการพาณิชย์  จ านวน          78,000  บาท 
     ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
     - แผนงานงบกลาง  จ านวน   13,564,344  บาท 
     งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น จ านวน   53,616,800 บาท 
     ส่วนรายละเอียดในแต่ละด้านแต่ละแผนงานมีอยู่ในร่างเทศบัญญัติฯ     
     ที่ได้มอบให้กับท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว                  
     จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง              
     เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ครับ      
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ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอให้ทางเลขา            
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  ได้ ช่ วยตรวจสอบนับองค์ประชุม  ฯ  เ พ่ือจะลงมติ รับหลักการ               
     ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

 เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ตรวจสอบจ านวนองค์ประชุมสภาเทศบาลมีจ านวน  7  ท่าน  
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม) 

ประธานสภาเทศบาล   ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อลงมติรับหลักการร่าง  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ครับ 

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  7  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบกฎหมายในขั้นตอน    
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   ต่อไปครับ   

เลขานุการสภาฯ                           เมื่อที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแล้วเห็นควรเลือกคณะกรรมการ  
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม) แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.547 แก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554   หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น               
เพ่ือท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  โดยให้             
ที่ประชุมเลื อกสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวนไม่น้ อยกว่ า  3 คน               
แต่ไม่เกิน 7 คน ครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ฯ ว่าควร    
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)        จะมีจ านวนเท่าใด  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผมนายอาราม บุญพาสุข              
(นายอาราม บุญพาสุข) สมาชิกสภาเทศบาล เขต2  ขอเสนอเห็นควรให้มีคณะกรรมการ  
 จ านวน  3  ท่าน 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  รับรอง 
(นายนฤต  อิทธิตระการ) 
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  รับรอง 
(นายวิวัฒน์  หลิวทอง) 

ประธานสภาเทศบาลฯ  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)         



-10- 

มติที่ประชุมสภา  เห็นชอบ  7  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   สรุปว่ าที่ ประชุมมีมติ เ ห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ                
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  จ านวน  3  ท่าน  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่สมควรท าหน้าที่         
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่  1 ขอเชิญ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผมนายวิวัฒน์ หลิวทอง          
(นายวิวัฒน์  หลิวทอง)   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนายอาราม บุญพาสุข สมาชิก      
     สภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  รับรอง 
(นางกรรญา  บุญพาสุข) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  รับรอง 
(นายนฤต  อิทธิตระการ) 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม              
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   เห็นควรให้นายอาราม บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2             
     เป็นคณะกรรมแปรญัตติฯ คนที่ 1 ครับ 

มติที่ประชุมสภา    เห็นชอบ  7  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่สมควรท าหน้าที่    
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่  2 ขอเชิญ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผมนายอาราม บุญพาสุข         
(นายอาราม บุญพาสุข)   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนางกรรญา บุญพาสุข สมาชิก      
     สภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  รับรอง 
(นายวิวัฒน์  หลิวทอง) 
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  รับรอง 
(นายนฤต  อิทธิตระการ) 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม      
(นายสมคดิ  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เห็นควรให้นางกรรญา  บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1            
     เป็นคณะกรรมแปรญัตติฯ คนที่ 2  

มติที่ประชุมสภา  เห็นชอบ  7  เสียง  ไม่เห็นชอบ  เสียง    งดออกเสียง    เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่สมควรท าหน้าที่  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่  3 ขอเชิญ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผมนายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม   
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอนายวิวัฒน์ หลิวทอง สมาชิก        
     สภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  รับรอง   
(นายอาราม บุญพาสุข) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  รับรอง 
(นายนฤต  อิทธิตระการ) 

ประธานสภาเทศบาลฯ  มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)           เห็นควรให้นายวิวัฒน์   หลิวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2        

 เป็นคณะกรรมแปรญัตติฯ คนที่ 3 ครับ 

มติที่ประชุมสภา  เห็นชอบ  7  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 ท่าน 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)         ที่ถูกเสนอชื่อได้รับเลือกให้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ดังนี้   
  1. นายอาราม บุญพาสุข   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2  
  2. นางกรรญา บุญพาสุข   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1  
  3. นายวิวัฒน ์ หลิวทอง    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 

  ล าดับต่อไปให้ฝ่ ายเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมาย             
  เพ่ือก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ต่อไป  ครับ 
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เลขานุการสภาเทศบาล   เมื่อที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ตามระเบียบ        
(นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม)   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547         
     แก้ ไข เ พ่ิม เ ติ ม  ( ฉบับที่  2 )  พ .ศ .  2554 ข้ อ  45  วรรคสาม                    
     “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้     
     และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  
     ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง        
     ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลง  
     มติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้
     ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ   
     พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่น  จะต้องก าหนด            
     ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
     ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง          
     ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
     ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติ    
     เป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่    
     สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง   
     เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
     ดั งนั้ นจึ งขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติ                
     ต่อคณะกรรมการ แปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  ในล าดับต่อไปครับ   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอให้ที่ ประชุมเสนอก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติ ร่ า ง           
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563        
  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผมนายวิวัฒน์  หลิวทอง        
(นายวิวัฒน์  หลิวทอง)   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ    
   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติ เปิดรับค าแปรญัตติ  ตั้ งแต่วันที่  15 ,            
   16,17 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม                               
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  เห็นควรให้คณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ          
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปิดรับค าแปรญัตติ ตั้งแต่     
  วันที่ 15,16,17 สิงหาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น   

มติทีป่ระชุมสภา  เห็นชอบ  7  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 
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ประธานสภาเทศบาล  หากปิดประชุมในวันนี้แล้ว ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลท าหนังสือ
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  เชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติก าหนดประชุมเพ่ือพิจารณา         
  คัดเลือกกันเอง เป็นประธาน 1 คน และเลขานุการ 1 คนต่อไป 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอหารือก าหนดวันประชุมสภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563  
  วาระท่ี 2  คือการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  
  และวาระที่ 3 คือการลงมติให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย        
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่าจะเป็นวันใด ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางกรรญา  บุญพาสุข      
(นางกรรญา  บุญพาสุข)  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอก าหนดวันประชุมสภาพิจารณา        
  ร่างเทศบัญญัติงบประรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563         
  วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา      
 13.30 น. 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี                            
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  ผมขอก าหนดนัดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้ งที่  2             
     ประจ าปี พ.ศ. 2562  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ         
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่  2 และวาระ            
     ที่3  ในวันที่  26  สิ งหาคม 2562 เวลา  13.30 น.  ส าหรับ                
     สมาชิกที่ ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุมในวันนี้  ให้ ฝ่ าย เลขานุการสภา               
     ท าหนังสือแจ้งนัดประชุมให้ทราบล่วงหน้าด้วย ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนออีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม)  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการชุมชนรวมถึงเจ้าหน้าที่      
  ที่เก่ียวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 

 

(ลงชื่อ)         ผู้บันทึก 
     (นายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม) 
     เลขานุการสภาเทศบาล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่......................................... 

 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นายวิวัฒน์  หลวิทอง ) 
 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)     
(นายพีรพงศ ์เหลืองอร่าม) 

        กรรมการตรวจรายงานการประชุม         
 
 

(ลงชื่อ)  
( นายช านาญ  พ่วงแคะ ) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ  
สมัยที่.............................................เมื่อวันที่.................................................................. 

 

(ลงชื่อ)     
   ( นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


