
 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563   
วันที่ 19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

…............................................... 
ผู้มาประชุม 

 1. นายจีระ    ณ  ล าพูน  ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 2. นางสาวณัฏฐพร   เรือแก้ว   รองประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

3. นายนิคม        บุญยารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 4. นายอุดม       วังโส   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
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 7. นายสุขค า       จันทร์แก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 8. นางบานเย็น    พลเยี่ยม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 9. นางจินดา     แข็งธัญญกิจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 10.นายสุภาพ     แก้วพนัส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
  11.นางคณิจตา    ขัตหลง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 12.นายสฤษดิ์     สุภาเลิศ   ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง (เลขานุการสภาฯ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายฉอ้อน      เขื่อนเพชร  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
 2. นายโสภณ  ติหวิ่ง   รองนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
 3. นางวไลพร  กันทะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 4. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา   อุ่นละออ  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 5. นางสาวเพ็ญวิภา      วรรณรัตน์  นักวิชาการคลัง 

 6. นางสาวนงนุช   อินต๊ะแก้ว  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 7. นางสาวทิพย์ภาพร   ชุมภู   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 8. นายนิธิศ    ธนาธิปธนสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 9. นางสาวตรีวรนุช เอ่ียมมะ   อาจารย์แนะแนวสถาบันวิทยาการฯ 
 10. นายวีรวิชญ ์  ค าดี   อาจารย์แนะแนวสถาบันวิทยาการฯ 
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ประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563   
วันที่ 19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

…............................................... 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.09  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล  ให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าห้องประชุมและเชิญ นายจีระ  ณ ล าพูน  ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
ไดก้ล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงทุกท่านที่ได้เสียสละ
ประธานสภาฯ   เวลาในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้และร่วมกิจกรรมในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา
    ทุกกิจกรรมที่ทางเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงขอเชิญเข้าร่วม  

  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธานสภาฯ -  ได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้อ่านรายงานการประชุมในครั้งที่
ผ่านมาเพ่ือขอให้ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุม โดยให้เวลาในการอ่าน
ประมาณ 10 นาที เริ่มครับ 

ประธานสภาฯ -  แจ้งหมดเวลาในการอ่านบันทึกการประชุมฯ และขอสอบถามในที่ประชุมมี
สมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมฯอีกหรือไม่ 
หากไม่มีกระผมจะขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ยกมือขึ้นเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุม (สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563) 

มตทิี่ประชุม -  ยกมือขึน้และขอรับรองรายงานการประชุม (สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563 จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง  คือประธานสภาเทศบาล    

ประธานสภาฯ -  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ และขอด าเนินการประชุมต่อ
ในระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

    - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4/... 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจารณา) 
4.1  การพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงในวาระท่ี  1  
(ขั้นรับหลักการ) 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  -  แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบ ส าหรับการเรียกประชุมในวันนี้  
ประธานสภาฯ   เราจะได้มาพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
    งบประมาณ พ .ศ .  2564  ร่ วมกัน  ซึ่ งทาง คณะผู้ บ ริ ห าร เทศบาล                 
    ต าบลทุ่งข้าวพวงจะเป็นผู้เสนอญัตติ โดยขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบล 
    ทุ่งข้าวพวง โดยท่านฉอ้อน เขื่อนเพชร ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบ
    (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
    ขอเรียนเชิญครับ 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี   ทุกท่าน ก่อนอ่ืนกระผมพร้อมคณะผู้บริหารขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
    ประชุมในวันนี้ ซึ่งทางคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง โดยกระผม                               
    นายฉอ้อน เขื่อนเพชร ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง จะได้ขอ
    เสนอ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                
              ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง โดยจะขอชี้แจงให้ประธานสภาเทศบาล                   
    สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ                      
    และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด          
    ตาม (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ทีไ่ดแ้จกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว 
    โดยมีรายละเอียด ดังนี้  ครับ 

    1.  สถานะการคลัง 

         1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563  

    เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีสถานะการเงินดังนี้ 
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    ณ  วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2563   

      1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  49,149,336.74  บาท 

     1.1.2  เงินสะสม     21,680,585.99  บาท 

      1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม  16,091,606.84  บาท 

      1.1.4  รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

            จ านวน  -  โครงการ   รวม      -      บาท 

    1.1.5  ไม่มีรายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน      

            จ านวน   1   โครงการ รวม   325,000   บาท 

1.2  ปัจจุบันไม่มีเงินกู้/... 

         1.2  ปัจจุบันไม่มีเงินกู้  

    2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

        1)  รายรับจริงท้ังสิ้น  46,278,014.73     บาท  ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร     228,460.70 บาท 

    หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต  68,364 .80 บาท 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    264,037.86 บาท 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  - บาท 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      30,662.00 บาท 

    หมวดรายได้จากทุน     - บาท 

    หมวดภาษีจัดสรร         19,461,299.37 บาท 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           9,626,851.00 บาท 

         2)  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับภารกิจถ่ายโอน    16,274,334.00  บ า ท  

    ประกอบด้วย 

    ด้านการศึกษา             11,025,639.00 บาท 

    เบี้ยยังชีพ            5,052,100.00 บาท 

    ด้านสาธารณสุข       196,595.00 บาท 

    เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับระบุวัตถุประสงค์    324,005.00 บาท 

         3)  รายจ่ายจริง จ านวน    32,683,798.17    บาท  ประกอบด้วย 

    งบกลาง            1,376,196.48 บาท 

    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  
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    และค่าจ้างชั่วคราว)           13,958,361.10 บาท 

    งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

    และหมวดค่าสาธารณูปโภค)            8,929,364.59 บาท 

    งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)       739,821.00 บาท 

    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                - บาท 

    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)       1,325,200.00 บาท 

         4)  มีรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

    จ านวน  6,354,835.00 บาท   ประกอบดว้ย 

    รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหุนนที่รัฐบาลให้ตามภารกิจถ่ายโอน  

    (ด้านการศึกษา)     67,500.00    บาท 

      

รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุน/... 

 

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหุนนที่รัฐบาลให้ตามภารกิจถ่ายโอน                  

 (เบี้ยยังชีพ)     6,114,100.00   บาท 

    รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหุนนที่รัฐบาลให้ระบุวัตถุประสงค์                    

    (ด้านการศึกษา)     142,500.00   บาท 

    รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหุนนเฉพาะกิจ         30,735.00   บาท 

         5)  ไม่มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่         

          5,664,183.26   บาท 

    ในส่วนของรายละเอียดประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย กระผม

    จะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เป็นผู้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล

    ได้รับทราบต่อไปครับ 

นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี

นักวิเคราะห์ฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล 

    กระผมจะได้เรียนชี้แจงถึงรายละเอียดของ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ

    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยขอแจ้งให้ทางสมาชิกสภา

    เทศบาลทุกท่านทราบ ซึ่งในด้านงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ทางท่าน

    นายกเทศมนตรีได้ด าเนินการแถลงไปแล้วดังกล่าวข้างต้น ส าหรับรายละเอียด
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    ประมาณการรายรับ กระผมขอแจ้งให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้

    ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการรายรับ ใน (ร่าง) เทศบัญญัต ิ

    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 24 - 26 และ

    ส าหรับรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล    

    ทุกท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับประมาณการรายจ่ายใน(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณ

    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้าที่ 27 - 68 ซึ่งปรากฎใน 

    (ร่าง)เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 ที่ทางสมาชิกสภา

    เทศบาลทุกท่านได้รับไปแล้วนะครับ  

ที่ประชุม -  ได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจนจบร่างฯ 

นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร -  มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามเกีย่วกับร่างเทศบัญญัติ ที่กระผมได้น าเสนอ 

นักวิเคราะห์ฯ หรือไม่ครับ 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  -  หากไม่มีผู้ใดจะสอบถามต่อไปกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือ
ประธานสภาฯ   พิจารณาเห็นชอบในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงต่อไป  ขอให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ยกมือขึ้นสูงๆ เพ่ือขอมติด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม/… 

มติที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในวาระท่ี 1 โดยมีคะแนนเสียง เห็นชอบจ านวน 
      10 เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง  และงดออกเสียง  จ านวน ๑ เสียง  

    คือประธานสภาเทศบาล 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  -  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แล้ว ต่อไปจะขอให้ที่ประชุมสภา
    เทศบาล ได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ขอให้ทางปลัดเทศบาลต าบล   
    ทุ่งข้าวพวงไดช้ี้แจงถึงระเบียบและข้อกฎหมายด้วยครับ 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ต่อไปจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

เลขานุการสภาฯ   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๕ ก าหนดว่า 
    สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
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    สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่
    กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  แล้วเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ข้อ ๑๐๗  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล 
 ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
ผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัด
จ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้  คณะกรรมการแปรญัตติมีได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน  
แต่ไม่เกิน ๗ คน ครับ  

นายจีระ  ณ ล าพูน  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  (ร่าง)   
ประธานสภาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าจะให้มี                
    คณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน 

นายอุดม  วังโส   เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5  คน ครับ                                    
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
 
 

นางสาวชัญญานุต/... 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5  คน ค่ะ                                    
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายจีระ  ณ ล าพูน  ตอนนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 ท่าน เสนอให้มีคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติ จ านวน  5  ท่าน  มีใครจะเสนอนอกจากนี้อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่
    มีผู้ใดเสนอ ก็ขอมติที่ประชุมด้วยครับ  

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ให้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   จ านวน  5  คน                  
ด้วย คะแนนเสียง 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาล 
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นายจีระ  ณ ล าพูน  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                        
    จ านวน  5  คน ตามระเบียบฯ ด้วยครับ 

นายนิคม  บุญยารัตน์  ขอเสนอนายสุขค า  จันทร์แก้ว  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 

ปลัดเทศบาล  
นายอุดม  วังโส   ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ใดเสนอ) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม เป็นอันว่า                       
    นายสุขค า  จันทร์แก้ว  ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  

ต่อไปเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 

นางบานเย็น  พลเยี่ยม  ขอเสนอนายสุภาพ  แก้วพนัส  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 

ปลัดเทศบาล  

นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

นายนิคม  บุญยารัตน์  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ใดเสนอ) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม เป็นอันว่า                       
    นายสุภาพ  แก้วพนัส  ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  

ต่อไปเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 
 

นายสุขค า/... 

นายสุขค า  จันทร์แก้ว  ขอเสนอนายอุดม  วังโส  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
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นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 

ปลัดเทศบาล 
นางจินดา  แข็งธัญญกิจ  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ใดเสนอ) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม เป็นอันว่า                       
    นายอุดม  วังโส ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  

ต่อไปเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ครับ 
นายอุดม  วังโส  ขอเสนอนายนิคม  บุญยารัตน์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 

ปลัดเทศบาล 
นายสุภาพ  แก้วพนัส  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นางสาวณัฎฐพร  เรือแก้ว  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ใดเสนอ) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม เป็นอันว่า                        
    นายนิคม  บุญยารัตน์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4                    

ต่อไปเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 ครับ 
นายนิคม   บุญยารัตน์  ขอเสนอนางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ ท่าน 

ปลัดเทศบาล  
นางจินดา  แข็งธัญญากิจ  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นายสุขค า  จันทร์แก้ว  ขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ใดเสนอ) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม เป็นอันว่า                       
    นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ             
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    คนที่ 5  
 

และตอนนี้/... 
และตอนนี้เราก็ได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครบทั้ง  5  คน แล้ว ต่อไปขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณาก าหนดวันรับค าแปรญัตติและก าหนดวันประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติรับค าแปรญัตติเพื่อพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดยผู้ที่จะแปรญัตติ
ต้องยื่นค าแปรญัตติเป็นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547 ข้อ 49 วรรคสอง รายละเอียดขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ไดช้ี้แจงครับ 

นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ และห้วงเวลาที่เหมาะสม เห็นควรก าหนด
ปลัดเทศบาล    ก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติ  ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2563          
    ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ
    แปรญัตติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เพ่ือคัดเลือกประธานและเลขาคณะ
    กรรมการแปรญัตติ  และประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้ งที่  2                
    เพ่ือพิจารณาผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
    งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติจะได้ส่ง
    ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติและแจ้งผลการรับ   
    ค าแปรญัตติให้ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ตามระเบียบฯ ข้อ ๕๐ 
    ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และก าหนดวันประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ 
    (แปรญัตติ) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 และกรณีที่ไม่มีสมาชิกยื่นค าขอ   
    แปรญัตติ ก็จะประชุมในวาระที่ 3 (เห็นชอบ) ในวันเดียวกัน ก าหนดการนี้
    เพียงแต่เสนอให้สภาเทศบาลรับทราบและ พิจารณาซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 49 
    ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ครับ  

นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ  เ พ่ื อ ให้ เ ป็ น ไปตามร ะ เบี ยบฯ  เ ห็ น คว รก าหนดระยะ เ ว ลาตามที่                       
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ท่ านปลั ด เทศบาล  แนะน า  คื อวั นที่  21 -23  สิ งหาคม 256  เ วลา               
    08.30 - 16.30 น. ค่ะ 

นายนิคม  บุญยารัตน ์  เห็นด้วยตามทีท่่านสมาชิกสภาเทศบาล ชัญญานุต  เย็นใจ เสนอ ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   

นายจีระ  ณ ล าพูน  มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี)  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่าง     



11 

 

ประธานสภาเทศบาล  อ่ืน ก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติ           
ต าบลทุ่งข้าวพวง   และก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยครับ        

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ 21 - 23  
สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล    
ทุ่งข้าวพวง  ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือคัดเลือกประธาน
และเลขาคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
และก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 2  

เพื่อพิจารณา/... 

เพ่ือพิจารณาผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย
เชิญนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลผู้เสนอขอแปรญัตติชี้แจงแสดง
เหตุผลด้วย(ถ้ามี) และก าหนดวันประชุมสภาเพ่ือพิจารณาในวาระ 2  ในวันที่  
29  สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่ง
ข้าวพวง และหากไม่มีการแปรญัตติฯ ก็จะพิจารณา วาระที่ 3 ในวันเดียวกัน  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง    
งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธานสภาเทศบาล 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านที่ พิจารณารับร่างเทศบัญญัติ
นายกเทศมนตรีต าบล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครับ 

นายจีระ  ณ ล าพูน  -  แจ้งที่ประชุมขอพักการประชุมเพ่ือพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนครับ
ประธานสภาฯ   และขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมในเวลา 13.00 น. 
    ณ ห้องประชุมแห่งนี้โดยพร้อมกัน และขอให้มาตรงเวลาด้วย เพ่ือประชุมต่อ
    ในวาระต่อไป  ขอบคุณครับ 

 

     - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.25 น. – 

เริ่มประชุม (ต่อ) เวลา 13.13 น.) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 1.  การประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน  
ประธานสภาฯ -  ขอแจ้งการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค โดยจะขอให้ทางอาจารย์แนะแนวของ
สถาบันฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ขอเชิญอาจารย์ครับ 
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อาจารย์แนะแนว -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมขอกราบขอบคุณอีกครั้งที่ได้ให้ โอกาสทางสถาบันฯได้
แนะน าประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางกระผมจะขอแนะแนว
ในแบบที่รวบรัดและเข้าใจง่ายๆ นะครับ  ขณะนี้ทางสถาบันฯ ได้เปิดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โดยจะเปิดการสอนที่ใน
ตัวอ าเภอเชียงดาว โดยท าการเรียนการสอนในทุกวันอาทิตย์  ส่วน
รายละเอียดตามแผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่ตัวกระผมและผู้ช่วยฯ ได้แจกให้
ท่านได้ศึกษารายละเอียดดังกล่าวไปแล้วนั้น หรือหากท่านใดไม่เข้าใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์วีรวิชญ์ ค าดี หรือครูเกมส์ ก็ได้และ
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 086-7284413 ครับ 

 

ประธานสภาฯ/... 

ประธานสภาฯ -  ได้สอบถามที่ประชุมมีใครจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับถ้าไม่
มีกระผมในนามสภาเทศบาลขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับ 

อาจารย์แนะแนว -  ขอขอบคุณในที่ประชุมอีกครั้งนะครับที่ได้ให้โอกาสกับทางสถาบันฯ ได้มา
แนะแนวประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคอีกครั้งครับ ถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับ  ขอบคุณครับ  

 2.  การจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวภาพ 
ประธานสภาฯ เนื่องจากได้รับแจ้งจากท่านนายกเทศมนตรีว่าจะได้มีการมาจัดตั้งโรงงาน

ไฟฟ้าชีวภาพในพ้ืนที่โดยจะขอจัดตั้งที่หมู่บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 ส่วนรายละเอียด
จะขอให้ท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้ชี้แจงต่อไปครับ 

นายกเทศมนตรีฯ ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ
กระผมจะขอชี้แจงในเรื่องดังกล่าว สืบเนื่องจากกระผมได้รับแจ้งจากท่าน 
นายพลฯ มาติดต่อขอจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวภาพในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขต
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง โดยจะขอก่อตั้งที่บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 ในพ้ืนที่ 50-
100 ไร่ โดยจะขอนัดประชุมประชาชนร่วมกับสภาเทศบาลเพ่ือด าเนินการ
ก่อตั้งโรงงานฯ ดังกล่าว ซึ่งในการขอก่อตั้งจะต้องมีการประชุมชี้แจงให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบด้วย โดยจะขอนัดประชุมเพ่ือชี้แจงเรื่องดังกล่าว
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาล
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ต าบลทุ่งข้าวพวง มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 100 ท่าน ส่วนรายละเอียดทาง
บริษัทฯ จะได้ชี้แจงให้ทราบในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม รับทราบ และเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 24 สิงหาคม 2564
โดยพร้อมกัน 

นายสุภาพ  แก้วพนัส ผมอยากจะหารือเรื่องถนนที่สัญจรไปมาระหว่างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบถึงบริเวณสุดเขตรับผิดชอบบ้านห้วยเป้าครับ เนื่องจากขณะนี้ทาง
บริษัทรับเหมาก่อสร้างฯ ได้ท าการซ่อมแซมถนนลาดยางในบริเวณดังกล่าว

และในขณะน้ีได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในบางส่วน และรถที่สัญจร   
ไปมาได้ขับอย่างรวดเร็ว ซึ่งกระผมเกร็งว่าจะมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและ
เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราครับ กลัวว่า
เด็กจะเกิดอันตรายได้ จึงขอให้ทางท่านนายกฯ ได้พิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้ช่วยจัดท าป้ายบอกเหตุ เช่น ลดความเร็ว/กรุณาขับช้าๆ
ข้างหน้ามีเด็ก/ขณะนี้ก าลังก่อสร้าง เป็นต้นครับ 

ประธานสภาฯ กระผมก็เห็นด้วยครับ เนื่องจากวันก่อนตัวกระผมเองประสบพบเจอมาแล้ว 
ในขณะที่กระผมขับรถยนต์มาและก าลังจะเลี้ยวเข้าทางเทศบาล  มีรถยนต์คัน
หนึ่งแซงขึ้นมาและขับด้วยความเร็วมากครับ จึงขอฝากแจ้งท่านนายกฯ แจ้ง
ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายฉอ้อน/... 

นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร  รับทราบครับ และจะได้แจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายจีระ  ณ  ล าพูน  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ หากไม่มีกระผมจะขอท าการ
    ปิดประชุม  และแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบ เพ่ือเข้าร่วมการ
    ประชุมในครั้งต่อไป  ในวันที่  29  สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 น.  ณ ห้อง
    ประชุมสภาเทศบาลครับ ขอบคุณครับ  
  

ปิดประชุมเวลา  14.30  น. 
 
 
 

    ลงชื่อ          สฤษดิ์  สุภาเลิศ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                            (นายสฤษดิ์   สุภาเลิศ) 
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                                             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 

 เมื่อวันที่  21 สิงหาคม  2563  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563              

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2563 แล้ว  

 

ลงชื่อ        จินดา  แข็งธัญญกิจ   กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นางจินดา   แข็งธัญญกิจ) 
 
ลงชื่อ          สุภาพ  แก้วพนัส   กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุภาพ   แก้วพนัส) 
 
ลงชื่อ         มยุรี  เชื้อชาติสิงขร     กรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวมยุรี  เชื้อชาติสิงขร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2563 แล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล        

สมัยสามญั  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 แล้ว 
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   ลงชื่อ          จีระ  ณ ล าพูน              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายจีระ  ณ  ล าพูน) 
                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


