
 

(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทีว่ัง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  คร้ังที่ 1/2559    
วันจันทรที่  15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง 

ผูมาประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา  เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมศักดิ์  กลีบแกว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค เจริญธรรมรักษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชัยณรงค เจริญธรรมรักษ 
7. นายวิโรจน วงศเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วิโรจน วงศเมฆ 
8. นายสมบูรณ แปนสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ    แปนสุข 
9. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นิทน สระบัว 

๑0. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วิชิต ทับทอง 
11. นายบุญยืน จันทรสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทรสุวรรณ 
12. นายมงคล ไชยฤกษ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ 
 
 
ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑. นายเชาวลิต เจริญพงศ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี -  
3. นายสมชาย แปนสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แปนสุข 
4. นางสาววัชร ี นุนสังข เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุนสังข 
5. นายธีรศักดิ์ คําแหง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ คําแหง 
6. นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ วิศวกรโยธา(เทศบาลเมืองทุงสง) ทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ 
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เปดประชุมเวลา 10.00 น. 

เม่ือท่ีประชุมพรอม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  อางถึงประกาศสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง เรื่องเรียกประชุม
สภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี  25 กรกฎาคม 2559 

ตามหนังสือท่ีอางถึง  สภาเทศบาลตําบลท่ีวัง ไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง     
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2559  มีกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันท่ี 1-30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นั้น  

นายบุญสม  วังบัวทอง กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แจงประกาศเทศบาลตําบลท่ีวัง เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามปเทศบาล   
ตําบล ท่ีวัง (พ.ศ.2560-2562) 
 ดวยเทศบาลตําบลท่ีวัง ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-
2562)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
เทศบาลตําบลท่ีวังท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล มีลักษณะเปน
การกําหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณ
แตละป มีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป ซ่ึงไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวัง เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2559 และนายกเทศมนตรีตําบลท่ีวังไดอนุมัติแลวเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 
 อาศัยอํานาจตามขอ 17 (4) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 จึงอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ือใหเทศบาลตําบลท่ีวังใชแผนพัฒนา   
สามปเทศบาลตําบลท่ีวัง (พ.ศ. 2560-2561) เปนกรอบในการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 และประโยชนอ่ืนของเทศบาลตําบลท่ีวัง 
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
            ประกาศ  ณ วันท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕59 
 นายเชาวลิต  เจริญพงศ 

นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง 

๑.2 แจงประกาศเทศบาลตําบลท่ีวัง เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามปเทศบาล   
ตําบลท่ีวัง (ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2560)   
 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 4 ขอ 22 กําหนดให
การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตองดําเนินการตามระเบียบนี้  ซ่ึง
เทศบาลตําบลท่ีวังไดจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพ่ิมเติมฉบับ   
ท่ี 1/2560 โดยคณะกรรมการพัฒนาตําบลท่ีวัง ไดพิจารณาใหความเห็นชอบราง
แผนพัฒนาฯ ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี  8  กรกฎาคม 2559  
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 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 22 (3) กําหนดวาเม่ือผูบริหารทองถ่ิน
พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป  ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช
แผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลท่ีวัง (พ.ศ. 2560-2562) 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1/2560 ใหทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
นายเชาวลิต  เจริญพงศ 

  นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง 

๑.3 แจงประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 
2559     
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกําหนดใหจังหวัดนครศรีธรรมราชดําเนินการ
ประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ประจําป 2559 จํานวน 4 ดาน ประกอบดวยดานการบริหาร
จัดการ ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง 
และดานการบริการสาธารณะ พรอมติดตามการปฏิบัติราชการท่ีสําคัญโดยใหทีมประเมิน
ประสิทธิภาพ ทําหนาท่ีตรวจประเมินใหคะแนนและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีตามแบบตรวจประเมินท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
 บัดนี้  การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local 
Performance Assessment : LPA) ประจําป 2559 เสร็จเรียบรอยแลว จังหวัด
นครศรีธรรมราชจึงประกาศคะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2559  ดังนี้ 

1. คะแนนผลการประเมิน (รายดาน)  ตามแนบทายประกาศ (แบบ 1)  

2. คะแนนผลการตรวจประเมิน (คะแนนรวม 4 ดาน)  ตามแนบทายประกาศ 

(แบบ 2) 

3. คะแนนผลการติดตามการปฏิบัติราชการท่ีสําคัญ  ตามแนบทายประกาศ     

(แบบ 3)  

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
  ประกาศ ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
  นายดนัย เจียมวิเศษกุล 
  รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
 การประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1/2559 
ประจําป พ.ศ. 2559  เม่ือวันท่ี 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9  ขอใหท่ีประชุม
ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีขอความ หรือ ความหมายใดท่ี
คลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกทานใดท่ีจะมีการแกไขถอยคําหรือขอความ
ใดบางหรือไม  หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
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ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดวยมติเอกฉันท 
 เห็นชอบ  12   เสียง 
 ไมเห็นชอบ  -      เสียง  
 งดออกเสียง  -       เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม 
 -    ไมมี 

นายเชาวลิต เจริญพงศ นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง ยกมือข้ึนพนศีรษะ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอเสนอญัตติดวยวาจา โดยขอใหปรึกษาหรือขอให 

 พิจารณาเปนเรื่องดวนเรื่อง ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขตเทศบาลของ
เทศบาลเมืองทุงสง 

นายบุญสม  วังบัวทอง ผมขอผูรับรอง จํานวน 2 คน ครับ ขอใหผูรับรองยกมือข้ึนพนศีรษะ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ผูรับรอง 1. นายมงคล  ไชยฤกษ 
   2. นายวิชิต ทับทอง 

  เม่ือมีผูรับรองถูกตอง ผมขอบรรจุวาระการประชุมท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอดวย
วาจานี้ ในวาระเพ่ือพิจารณาวาระท่ี 4.1 ครับ  

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.1 ญัตต ิเรื่องขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขตเทศบาลของเทศบาลเมืองทุงสง 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 

นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอมอบหมายใหตัวแทนจากเทศบาลเมืองทุงสงเปนผู 
 ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ จึงขอใหทานประธานไดพิจารณาอนุญาตครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญตัวแทนจากเทศบาลเมืองทุงสงครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
วิศวกรโยธา(ท.เมืองทุงสง) ประชุมทุกทานครับ ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ดังตอไปนี้ครับ 

  ดวยเทศบาลเมืองทุงสง ไดดําเนินการแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบ     
บูรณาการเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับกับปญหาอุทกภัยน้ําทวมฉับพลัน น้ําปา    
ไหลหลากและน้ําลนตลิ่ง ซ่ึงขณะนี้เริ่มเขาฤดูฝนชวงมรสุม พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมือง  
ทุงสงมักประสบปญหาการระบายน้ําไมทัน ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมในบริเวณพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ และทําใหประชาชนไดรับความเสียหายท้ังในชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้น     
จากเหตุผลดังกลาวขางตน เทศบาลเมืองทุงสงจึงจําเปนตองดําเนินการขุดลอกคลอง
ทาแพ (ชวงท่ี ๒) ตั้งแต sta.0+000-sta.6+000 บริเวณทุงสงรีสอรทถึงหนาบริษัท
ปูนซีเมนตไทยจํากัด (ถนนเลียบทางรถไฟสายทุงสง-กันตัง อยูในพ้ืนท่ีของการรถไฟ
แหงประเทศไทย) ระยะทางยาว 6,000 เมตร ขนาดกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร          
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บริเวณดินขุดไมนอยกวา 15,965 ลูกบาศกเมตร เพ่ือชวยระบายน้ําจากคลอง       
ทาแพใหรวดเร็วยิ่งข้ึน แตเนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการอยูนอกเขตเทศบาลเมืองทุงสง    
หากเทศบาลเมืองทุงสงจะดําเนินการตองไดความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง
และสภาทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดกอนดําเนินการ          
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ .2496 มาตรา 57 ทวิ ประกอบกับคําสั่ ง
กระทรวงมหาดไทยท่ี 961/2534 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2534  

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) ขอ 38 วรรค 5 
(3) และวรรค 6  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 57 ทวิ ประกอบกับ
คําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 961/2534 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2534 จึงนําเรียนมา
เพ่ือขอใหสภาเทศบาลตําบลท่ีวังพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมบูรณ  แปนสุข เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกทานครับ ผมขอปรึกษากับสมาชิกทุกทานในโอกาสนี้นะครับ ผมคิดวาสภา

เทศบาลของเรา มีเวลาสําหรับพิจารณาในเรื่องนี้นอยไปหนอย เราควรจะศึกษา
ผลกระทบวามีมากนอยเพียงใดตอตําบลท่ีวังของเรา เพราะเม่ือมีการขุดลอกคลองมา
สิ้นสุดบริเวณบริษัทปูนซิเมนต เม่ือมีน้ํามาเรามีแหลงน้ําเพียงพอเพ่ือรับน้ําแลวหรือยัง
หากน้ํามามากๆ ผมจึงขอเสนอใหเลื่อนการใหความเห็นชอบไปในการประชุมครั้งตอไป 
เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลท่ีวังไดพิจารณาถึงผลกระทบตางๆ ใหรอบคอบกอนครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีความคิดเห็นอยางไรอีกบางครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นดวยกับขอเสนอของนายสมบูรณ แปนสุข 

นายบุญสม  วังบัวทอง เม่ือท่ีประชุมเห็นดวยกับขอเสนอของทานสมบูรณ แปนสุข ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่ีประชุม เห็นดวยใหเล่ือนการพิจารณาใหความเห็นชอบไปในการประชุมครั้งถัดไป 
 เห็นดวย  9      เสียง 
 ไมเห็นดวย  -       เสียง 

งดออกเสียง  3      เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม(เพ่ือพิจารณา) 
นายบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตต ิ เรื่องขอความเห็นชอบใชท่ีดินของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ 
ประธานสภาเทศบาล เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพ่ือการศาสนาจัดตั้งวัดวังยวนราษฎรอุทิศ  ผมขอเชิญผูเสนอ

ญัตติในเรื่องนี้ครับ 

นายบุญยืน จันทรสุวรรณ เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกทานครับ ในญัตตินี้มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 
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หลักการ 
ขอความเห็นชอบใชท่ีดินของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)            

เพ่ือการศาสนาจัดตั้งวัดวังยวนราษฎรอุทิศ                              

เหตุผล 
ตามท่ีสํานักสงฆบานวังยวน หมูท่ี 8 ตําบลท่ีวัง โดยคณะกรรมการสํานักสงฆฯ ได

รวมกันปรึกษาหารือและมีมติรวมกัน ควรมีการขอใชท่ีดินของสํานักงานการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จํานวน 15 ไร  เพ่ือการศาสนาจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร
อุทิศ เพ่ือใชในการประกอบพิธีกรรมดานศาสนาและใชประโยชนรวมกัน โดยตาม
ข้ันตอนการยื่นคําขออนุญาตใชท่ีดินดังกลาว จะตองมีความเห็นของสภาทองถ่ินใชเปน
หลักฐานประกอบคําขอดวย และทางสํานักสงฆฯ ไดมีหนังสือถึงสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลท่ีวังขอใหบรรจุเรื่องดังกลาวเพ่ือขอความเห็นชอบและดําเนินการตอไป 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการยื่นคําขออนุญาตใชท่ีดินของสํานักสงฆบานวังยวน เพ่ือจัดตั้งวัด
วังยวนราษฎรอุทิศ เปนไปโดยถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงค จึงเรียนมาและเสนอ
การประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและสํานักสงฆบานวังยวน
จักไดดําเนินการในลําดับตอไปครับ    

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  ถาหากไมมีผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบดวยมติเอกฉันท 
 เห็นชอบ  12    เสียง 
 ไมเห็นชอบ  -       เสียง 

งดออกเสียง  -        เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตต ิ เรื่องขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไปกรณีไมกอหนี้ผูกพัน  ปงบ 
ประธานสภาเทศบาล ประมาณ พ.ศ. 2559  ผมขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้ 

นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา 
นายกเทศมนตรี รวมประชุมทุกทานครับ ผมขอมอบหมายใหนายสมชาย แปนสุข รองนายกเทศมนตรี

ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 

นายสมชาย  แปนสุข เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี ประชุมทุกทานครับ สําหรับรายละเอียดการในขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไปกรณี 

ไมกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไปกรณีไมกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559   

เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547   
ขอ 59 ในกรณีท่ีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  หากองคกรปกครอง  
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สวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการการกอนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง  ใหขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตอง
แกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงิน
ไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน
และขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงิน
ดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 
 เพ่ือประโยชนในการบริหารงบประมาณและเพ่ือประโยชนของประชาชนโดย
สวนรวม ซ่ึงยังมีความจําเปนท่ีจะตองใชงบประมาณตอไป จึงขอกันเงินกรณีมิไดกอหนี้
ผูกพันไว จํานวน  2  โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนมวง – ไรเหนือ  หมูท่ี 6   

 งบประมาณ  2,052,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายท่ีวัง – ถํ้าใหญ  หมูท่ี 1  

 งบประมาณ  3,387,000 บาท 
 รวมเปนเงินท่ีขออนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไปกรณีไมกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  ท้ังสิ้น 5,439,000 บาท 

ดังนั้น  เพ่ือใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 59  กระผมจึงนํามาเรียนเสนอตอสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไปครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  ถาหากไมมีผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

ท่ีประชุม อนุมัติดวยมติเอกฉันท 
 เห็นชอบ  9     เสียง 
 ไมเห็นชอบ  -      เสียง 
 งดออกเสียง  3     เสียง  

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.3 ญัตต ิ เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2560 (พิจารณาในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ) ผมขอเชิญผูบริหารชี้แจง

หลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติ  เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560                               

นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา 
นายกเทศมนตรี รวมประชุมทุกทานครับ ผมขอมอบหมายใหนายสมชาย แปนสุข รองนายกเทศมนตรี

ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 

นายสมชาย  แปนสุข เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี ประชุมทุกทานครับ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2560  มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 
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หลักการ 
  พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(พิจารณาในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ)  

เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ 58 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ 
ใหผูบริหารทองถ่ินยื่นตอสภาทองถ่ินตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 ขอ 23 ใหเจาหนาท่ี
งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไขงบประมาณในข้ันตน แลว
เสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติใหตั้ง
งบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวมและ
จัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะ
ผูบริหารทองถ่ินไดเสนอตอสภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม และขอ 25 การ
พิจารณาใหความเห็นชอบรางงบประมาณรายจายของสภาทองถ่ินและการพิจารณา
อนุมัติรางงบประมาณรายจายของผูมีอํานาจ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 

 ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ินพ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ 58 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ .ศ .2553 ขอ 23 ขอ 25 และเพ่ือใหการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลท่ีวัง เปนไปดวยความ
เรียบรอยและถูกตองตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอ           
ความตองการ และแกไขปญหา ความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิผล 
โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมท้ังความเปนอยูท่ีดี
ของประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
จึงเรียนมาเพ่ือนําเสนอตอสภาเทศบาลตําบลท่ีวังพิจารณาในข้ันรับหลักการตอไป 

      บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลท่ีวัง จะไดเสนอรางเทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลท่ีวังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผูบริหารเทศบาลตําบลท่ีวังจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ดังตอไปนี้ 

                        1. สถานะการคลัง 
                    1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
               ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

           มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
               1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 65,970,809.12 บาท 
 



๙ 
 
              1.1.2 เงินสะสม จํานวน 16,715,958.15 บาท 

               1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,181,620.87 บาท 
               1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ  

           รวม 1,002,904.00 บาท 
               1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ  

           รวม 118,258.00 บาท 
                    1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 
                        2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2559 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 
         (1) รายรับจริง จํานวน 64,203,691.62 บาท ประกอบดวย 
    หมวดภาษีอากร จํานวน 8,030,740.29 บาท 

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 529,832.27 บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 442,901.00 บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 81,000.00 บาท 
   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 33,251,242.06 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 21,867,976.00 บาท 
        (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 17,557,418.00 บาท 

      (3) รายจายจริง จํานวน 37,916,116.09 บาท ประกอบดวย 
   งบกลาง จํานวน 2,200,644.00 บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 17,982,235.00 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 8,074,727.09 บาท 
   งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 6,560,500.00 บาท 
        (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 15,466,372.00     

           บาท 
        (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 6,728,000.00 บาท 
        (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

  คําแถลงงบประมาณ     
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560     

  เทศบาลตําบลท่ีวัง 
อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          รายรับจริง  
ป  2558 

ประมาณการ  
ป 2559 

ประมาณการ  
ป 2560 

รายไดจัดเก็บ       
  หมวดภาษีอากร 7,599,683.63 7,580,000.00 8,100,000.00 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,027,001.00 910,000.00 906,000.00 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 676,220.68 700,000.00 600,000.00 
  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 0.00 0.00 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 124,220.00 205,000.00 204,000.00 
  หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจัดเก็บ 9,427,125.31 9,395,000.00 9,810,000.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 34,019,633.62 33,105,000.00 40,190,000.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

34,019,633.62 33,105,000.00 40,190,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 27,888,932.00 27,500,000.00 42,000,000.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

27,888,932.00 27,500,000.00 42,000,000.00 

รวม 71,335,690.93 70,000,000.00 92,000,000.00 
 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายจาย รายจายจริง 
ป 2558 

ประมาณการ  
ป 2559 

ประมาณการ ป 
2560 

จายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 1,826,750.05 3,023,032.00 19,373,556.00 
  งบบุคลากร 18,918,958.00 24,966,040.00 27,885,484.00 
  งบดําเนินงาน 12,939,357.04 15,833,685.00 17,371,116.00 
  งบลงทุน 14,268,196.00 18,456,243.00 20,841,844.00 
  งบเงินอุดหนุน 7,501,500.00 7,721,000.00 6,528,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 55,454,761.09 70,000,000.00 92,000,000.00 



๑๑ 
 

รวม 55,454,761.09 70,000,000.00 92,000,000.00 
 

ประกอบรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของ เทศบาลตําบลท่ีวัง 
อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17,240,634 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,655,300 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 15,614,766 
  แผนงานสาธารณสุข 4,968,300 
  แผนงานเคหะและชุมชน 30,696,484 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,118,760 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,232,200 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 100,000 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 19,373,556 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 92,000,000 
 
นายบุญสม  วังบัวทอง ตอไปนี้ ก็จะเปดโอกาสใหสมาชิก ไดอภิปรายในรายหมวดและขอ ท่ี เห็นว า  
ประธานสภาเทศบาล ไมสมควรหรือจะปรับลดก็แลวแตสมาชิกโดยอภิปรายไดเล็กนอย 

    ท่ีประชุม ไมมีผูอภิปราย 

นายบุญสม  วังบัวทอง เม่ือท่ีประชุมไดพิจาณารางเทศบัญญัติรายจายฯ กันอยางละเอียดถ่ีถวนดีแลว ไมมี     
ประธานสภาเทศบาล ผูอภิปรายเ พ่ิมเติม   ข้ันตอนตอไปผมขอมติ ในท่ีประชุมในการรับหลักการ             

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  เลยนะครับ 

มติท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง มีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

  เห็นชอบ   12   เสียง 
  ไมเห็นชอบ -      เสียง 
  งดออกเสียง -       เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง เม่ือรับหลักการ วาระท่ี 1  แลวข้ันตอไปเปนการเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.

2547  ขอ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน          
มีจํานวนไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 7 คน 



๑๒ 
 
นายสมบูรณ  แปนสุข กระผมขอเสนอ ใหมี 3 ทานครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล     

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม  หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม

  

มีมติใหมีคณะกรรมการ  3  ทาน 
  เห็นชอบ   12   เสียง 
  ไมเห็นชอบ -      เสียง  
  งดออกเสียง -       เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอใหสมาชิกเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นวามีความเหมาะสมแตงตั้งเปนคณะกรรมการ         
ประธานสภาเทศบาล

  
แปรญัตติ คนท่ี 1 

นายสมบูรณ  แปนสุข กระผมขอเสนอ นายสัญญา  เทวภักดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล ผูรับรองถูกตอง นายนิทน  สระบัว  นายบุญยืน  จันทรสุวรรณ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม  หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุม    
ประธานสภาเทศบาล

  
ดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นดวยเปนเอกฉันท 
  เห็นชอบ   12   เสียง 
  ไมเห็นชอบ -      เสียง  
  งดออกเสียง -       เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอใหสมาชิกเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นวามีความเหมาะสมแตงตั้งเปนคณะกรรมการ         
ประธานสภาเทศบาล

  
แปรญัตติ คนท่ี 2 

นายนิทน  สระบัว กระผมขอเสนอ  นายบุญยืน  จันทรสุวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผูรับรองถูกตอง  นางอุไรวรรณ  แสงเงิน  นายสัญญา  เทวภักดิ์ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม  หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุม    
ประธานสภาเทศบาล

  
ดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นดวยเปนเอกฉันท 
  เห็นชอบ   12   เสียง 
  ไมเห็นชอบ -      เสียง  
  งดออกเสียง -       เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอใหสมาชิกเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นวามีความเหมาะสมแตงตั้งเปนคณะกรรมการ         
ประธานสภาเทศบาล

  
แปรญัตติ คนท่ี 3 

นายวิชิต  ทับทอง กระผมขอเสนอ นายนิทน  สระบัว 
สมาชิกสภาเทศบาล

  
ผูรับรองถูกตอง  นายสมบูรณ  แปนสุข   นายบุญยืน  จันทรสุวรรณ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม  หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุม    
ประธานสภาเทศบาล           ดวยครับ 

 



๑๓ 
 
มติท่ีประชุม เห็นดวยเปนเอกฉันท 
  เห็นชอบ   12   เสียง 
  ไมเห็นชอบ -      เสียง  
  งดออกเสียง -       เสียง 

นายมงคล  ไชยฤกษ เม่ือไดคณะกรรมการแปรญัตติครบตามจํานวนแลว ผมขอเชิญท้ังสามทานรวมประชุม
เลขานุการสภาเทศบาล        ตอเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง        ขอพักการประชุม (20 นาที)  เพ่ือให คณะกรรมการแปรญัตติคัดเลือกประธาน  
ประธานสภาเทศบาล      ประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

พักการประชุม 20 นาที ตั้งแตเวลา 11.10 น. - 11.30 น. 

นายบุญสม  วังบัวทอง เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ขอเปดประชุมตอนะครับ    
ประธานสภาเทศบาล           จากการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ทานเลขานุการสภาฯ ไดแจงผลมา       
  สรุปไดดังนี้  คณะกรรมการแปรญัตติประกอบดวย 
  1. นายสัญญา   เทวภักดิ์   เปนประธานกรรมการ 
  2. นายบุญยืน   จันทรสุวรรณ   เปนกรรมการ 
  3. นายนิทน   สระบัว   เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ในการพิจารณารางเทศบัญญัติเม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติ      
และมีคณะกรรมการแปรญัตติเรียบรอยแลว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ขอ 45 วรรค 3 กําหนดวาญัตติราง
เทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระ
ท่ีสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภา
ทองถ่ินมีมติรับหลักการ ซ่ึงสภาจะตองดําเนินการดังนี้ 

  1. กําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง 
  2. กําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติ 

และหลังจากท่ีมีการแปรญัตติเรียบรอยแลวใหประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ตอประธานสภาเทศบาล  กระผมขอใหท่ีประชุมกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติและ
กําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว 

นายวิโรจน  วงศเมฆ กระผมขอเสนอกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติ   
สมาชิกสภาเทศบาล วันท่ี 16 สิงหาคม  2559  ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น.   
  วันท่ี 17 สิงหาคม  2559  ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
  วันท่ี 18 สิงหาคม  2559  ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
  ณ หองกิจการสภา เทศบาลตําบลท่ีวัง 

  และใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคําแปรญัตติใหเสร็จภายในวันอังคาร           
ท่ี 22 สิงหาคม 2559  

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผูรับรองดวยครับ  ผูรับรองถูกตอง  นางอุไรวรรณ  แสงเงิน  นายสมศักดิ์  กลีบแกว
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ หากไมมี  ผมขอเชิญประธาน 
  คณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 



๑๔ 
 
นายสัญญา  เทวภักดิ์ ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือประชุมพิจารณาคําแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล/ ในวันจันทรท่ี  22  สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 –  14.00 น. ณ หองประชุม 
ประธานคณะกรรมการแปรฯ สภาเทศบาลแหงนี้  จึงขอแจงใหทานสมาชิกสภาและทานผูบริหารทุกทานทราบ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

นายบุญสม  วังบัวทอง สรุปกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติ วันท่ี 16 – 18  สิงหาคม  2559  ตั้งแตเวลา 
 ประธานสภาเทศบาล 08.00 น. – 16.30 น.  และใหคณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาคําแปรญัตติ

ในวันจันทรท่ี 22 สิงหาคม 2559  เวลา  10.00 – 14.00 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลท่ีวังแหงนี้ 

 ท่ีประชุม รับทราบ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2/2559 
ประธานสภาเทศบาล ในวันศุกรท่ี  26  สิงหาคม  2559  เวลา 10.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาล

แหงนี้  เพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560         
ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯทานใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

ท่ีประชุม ไมมี    

นายบุญสม  วังบัวทอง กลาวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และผู เขารวมประชุมทุกทาน                                       
ประธานสภาเทศบาล ท่ีใหความรวมมือ และการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

เลิกประชุม  12.30 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก 

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2559 เม่ือวันท่ี……………………. 
 

 
 

                 ลงชื่อ                                ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                         (นายมงคล  ไชยฤกษ) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 

 



๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ไดตรวจบันทึกการประชุมแลว เห็นวาถูกตอง  

เม่ือวันท่ี ………………………………………………….. 
 

 
 

ลงชื่อ.........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                      สมาชิกสภาเทศบาตําบลท่ีวัง 
 
                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 
  
                  ลงชื่อ..........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายบญุยืน  จันทรสุวรรณ)   
                       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  
 


