
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 
วันที่  13  สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

**************************** 

ลําดับท่ี 

ผูมาประชุม 

 
ช่ือ - สกุล ตาํแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายสุเนตร เปลือยศรี ประธานสภาเทศบาล สุเนตร เปลือยศรี 
๒ นายชวย จุลมา รองประธานสภาเทศบาล ชวย จุลมา 
๓ นายจําลอง จุลมา สมาชิกสภาเทศบาล จําลอง จุลมา 
๔ นายวีระจักร เปลือยศรี สมาชิกสภาเทศบาล วีระจักร เปลือยศรี 
๕ นายบุญหลาย ระวา สมาชิกสภาเทศบาล บุญหลาย ระวา 
๖ นายทองปาน สุขเสริม สมาชิกสภาเทศบาล ทองปาน สุขเสริม 
๗ นายจํารัส พงษสิมา สมาชิกสภาเทศบาล จํารัส พงษสิมา 
๘ นายคําไมย ออนตา สมาชิกสภาเทศบาล คําไมย ออนตา 
๙ นายหนูจันทร ชนะพันธ สมาชิกสภาเทศบาล หนูจันทร ชนะพันธ 

๑๐ นายสมาน ชานนท สมาชิกสภาเทศบาล สมาน ชานนท 
๑๑ นายประสาน ชานนท สมาชิกสภาเทศบาล ประสาน ชานนท 
๑๒ นายประยูรรัตน ปาเจือ สมาชิกสภาเทศบาล ประยูรรัตน ปาเจือ 
 

ผูไมมา
 

  -ไมมี-  

ลําดับท่ี 

ผูเขารวมประชุม 

 
ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรี มาโนช พิลาโท 
๒ นายมงคล เจริญเหลา รองนายกเทศมนตรี มงคล เจริญเหลา 
๓ นายสุริย วงอนันท รองนายกเทศมนตรี สุริย วงอนันท 
๔ นายสุทธิ  แหลปอง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุทธิ  แหลปอง 
๕ นายพงษพัฒน พงษสิมา เลขานุการนายกเทศมนตรี พงษพัฒน พงษสิมา 
๖ นางสุคนธา วิชัย ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ สุคนธา วิชัย 
๗ นางทองเปยน สําราญ ผูอํานวยการกองคลัง ทองเปยน สําราญ 
๘ นายอภิชาติ ชูศร  ผูอํานวยการกองชาง อภิชาติ ชูศร 
๙ นายปรีชา ปาสาวัน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ปรีชา ปาสาวัน 

10 นางนฤปพร ปนกรวด หัวหนาฝายปกครอง นฤปพร ปนกรวด 
๑๑ นางศุภกานต หลาโยม หัวหนาฝายอํานวยการ ศุภกานต หลาโยม 
๑๒ นางสาวสุภาภรณ อุดม นวก.ตรวจสอบภายใน ชํานาญการ สุภาภรณ อุดม 
13 นางไขแสง จนัทรโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ไขแสง จนัทรโชติ 
14 นายประชัน สุวรรณโค นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ประชัน สุวรรณโค 
15 นายคชาวุฒิ  นาสูงชน นิติกรปฏิบัติการ คชาวุฒิ  นาสูงชน 
16 ส.ท.อภิสิทธิ์ ชินกร จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ อภิสิทธิ์ ชินกร 
17 นางสาวธัญชนก เจนจิระปญญา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ธัญชนก เจนจิระปญญา 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  

วันที่  13  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  09.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

*********************** 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว นางสุคนธา  วิชัย ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูมาประชุมลงชื่อไวครบองคประชุมพรอมแลวเลขานุการสภาฯ ใหสัญญาณเรียก
สมาชิกสภาฯ  เขาหองประชุมสภาเทศบาล  จึงเชิญนาย สุเนตร เปลือยศรี  ประธานสภาเทศบาลตําบลโคก
สําราญ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพ่ือเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญตามระเบียบวาระ
การประชุม  ดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

เรื่อง  ท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 
: เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ พนักงานทุกทานท่ีรวมแสดง
ความจงรักภักดีและลงนามในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2564 ครบั 
เรื่องท่ี 2 ขอขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ พนักงานทุกทานท่ีรวมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ครบั 
เรื่องท่ี 3 ขอเชิญรวมแสดงความจงรักภักดีและลงนามในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในวันท่ี 12 สงิหาคม 2564 
ครบั 
เรื่องท่ี 4 ขอเชิญรวมเปนเกียรติในการรับมอบการสนับสนุนขาวกลองของชาวบานบานโนนพันชาติ
ใหกับผูพักคอย และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในศูนยโควิดฯ ในเวลา 11.00 น. โดยคุณเพ็ญพร นา
สมใจ จํานวน 70 กลอง ครบั 
เรื่องท่ี 5

 

 ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ท่ีดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสํานักงาน
เทศบาลตําบลโคกสําราญ ครบั 

 

มติท่ีประชุม -รับทราบ- 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญสมัยสามัญ สมัยสามัญ   
สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี  8  มิถุนายน  ๒๕๖4 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 
 

: ผมขอใหทานสมาชิกไดตรวจสอบเอกสารายงานการประชุมวาถูกตองเรียบรอยดีหรือไม และหา
กวามีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือตองการใหแกไขปรับปรุงถอยคําในรายงานการประชุม ผมขอมติ
สภาเพ่ือรับรอรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ สมัยสามัญ สมัย แรก ครั้งท่ี 2  เม่ือ
วันท่ี 8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ  ทานใดมีความ
ประสงคขอแกไขหรือ เปลี่ยนแปลงถอยคําในรายงานการประชุมดังกลาวหรือไม  เชิญครับ 

  

ท่ีประชุม -ไมมีการขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงถอยคํา และมีมติรับรองรายงานการประชุม- 
  

ระเบียบวาระท่ี 3 การพิจารณาญัตติท่ี 12/2564 การ โอนงบประมาณและขอความเห็นชอบการจายเงิน
งบประมาณเงินอุดหนุนสวนราชการ ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานโนนพันชาติ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ และกฎหมายใหท่ีประชุมไดทราบตอไปครบั 

  



 
นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภา ฯ 
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: เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง  
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 ทว ิ
“การจายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทําไดเม่ือไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว” 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2554 ขอ 38 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2563  4 ขอ 26 “การโอนเงินงบประมาณรายจายตาง ๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะ
ผูบริหาร” คะ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญทานนายกเทศมนตรีผูเสนอญัตติการโอนงบประมาณและขอความเห็นชอบการจายเงิน
งบประมาณเงินอุดหนุนสวนราชการ ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานโนนพันชาต ิครบั 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียนทานประธานสภาเทศบาล     ท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   ผมนายมาโนช  
พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
   เนื่องจากในภาคเรียนท่ี 1/2564 เทศบาลจายเงินสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบาน
โนนพันชาติ สําหรับเด็กนักเรียน จํานวน 29 คน จํานวน 50 วันแรก เปนเงิน 29,000.- บาท 
โรงเรียนบานโนนพันชาติรายงานจํานวนเด็กนักเรียนเพ่ิมเติม จํานวน 1 คน จํานวน 30 วัน เปน
เงิน 600.- บาท  
   โดยปจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ จํานวน 24,400.- บาท ซ่ึงไมเพียงพอในการอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานโนนพันชาติ สําหรับเด็กนักเรียน จํานวน 30 คน รวม 50 วัน 
เปนเงิน 5,600.- บาท จําเปนตองโอนงบประมาณเพ่ิม จํานวน 5,600.- บาท 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด มีขอสงสัยหรือขออภิปรายหรือไมเชิญครับ 
: เม่ือท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุม  ทานใด
เห็นควรอนุมัติการโอนงบประมาณและขอความเห็นชอบการจายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนสวน
ราชการ ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานโนนพันชาติ  
กรุณายกมือพนศีรษะดวยครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

ระเบียบวาระท่ี 4 การพิจารณาญัตติท่ี 13/2564 การ พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบ และกฎหมายใหท่ีประชุมไดทราบตอไปครบั 

  

  นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภา

เทศบาล 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง  
ข้ันรับหลักการ  ขอ ๔๕ วรรค ๓

 

  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสองใหกําหนดระยะเวลา เสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอญัตติงบประมาณนั้น 
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ขอ ๔๗

     เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่งสภาทองถ่ินจะใหคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได  

  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการ
แหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภา
ทองถ่ินประสงคจะอภิปราย  หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแลว  

ขอ ๖๒

 

 เม่ือไดอภิปรายไปพอสมควรแลว  ถาสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอญัตติขอใหปดอภิปรายเพ่ือให
ลงมติวาจะรับหลักการแหงรางบัญญัติงบประมาณหรือไม  หรือสงใหคณะกรรมการสภาทองถ่ิน
พิจารณากอนรับหลักการ  ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภา
ทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุมคะ 
 

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ผูเสนอญัตติ การพิจารณารางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคก
สําราญทราบ เพ่ือการพิจารณาตอไปครับ 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายมาโนช  พิลา
โท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
                                                   หลักการ 
    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 
กําหนดไววา งบประมาณประจําปของเทศบาลตองตราข้ึนเปนเทศบัญญัติ ประกอบกับมาตรา 60 
เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมาย ในกรณีดังตอไปนี้ (1) เพ่ือ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาท่ีของเทศบาลท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 9 
เงินรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป และ
ใหมีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจายประจําป บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลโคกสําราญ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ตอสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลตําบล
โคกสําราญ จึงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญทุก
ทานไดทราบสถานการณกองคลัง ตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบายในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ซ่ึงมีรายละเอียดไดแนบใหทานสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาแลวนั้น 
     เหตุผล 
    เพ่ือใหการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลโคกสําราญท่ีวางไว     
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  
โคกสําราญ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  ดังรายละเอียดตามรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีแจงใหทราบดวยแลว 
1. สถานะการคลงั 
    1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบล  
โคกสําราญ มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร         จํานวน  41,692,679.44 บาท  
 1.1.2 เงินสะสม                จํานวน  51,924,821.93 บาท  
 1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน   16,512,819.32 บาท  
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          1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน   -   โครงการ   
รวม  -   บาท 
 1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน - โครงการ รวม  -  บาท  
    1.2  เงินกูคงคาง      จํานวน  322,567.86      บาท  
 

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2564 
    2.1 รายรับจริงท้ังสิ้น 64,545,568.22    บาท   ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร     จํานวน 171,765.35  บาท  
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวน 475,060.60    บาท  
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน    จํานวน 3,571,774.40 บาท  
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 2,232,388.48 บาท  
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    จํานวน 127,906.00    บาท  
 หมวดรายไดจากทุน    จํานวน   -   บาท  
 หมวดภาษีจัดสรร    จํานวน 23,637,266.58 บาท  
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จํานวน 37,553,406.81 บาท  
    2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ จํานวน  574,762.20  บาท 
    2.3 รายจายจริง  จํานวน  60,263,71.23    บาท  ประกอบดวย 
 งบกลาง      จํานวน 19,042,586.82  บาท  
 งบบุคลากร (เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)     
                                                                  จํานวน   16,412,870.00  บาท 
 งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)  
         จํานวน 16,510,114.41  บาท  
 งบลงทุน  (คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง)   จํานวน 6,027,580.00    บาท  
 งบเงินอุดหนุน  (เงินอุดหนุน)     จํานวน 2,270,420.00   บาท  
 งบรายจายอ่ืน  (รายจายอ่ืน)     จํานวน        -    บาท  
    2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
                                                                   จํานวน    574,762.20   บาท 
    2.5 มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  จํานวน  186,540.00   บาท       
    2.6 รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม      จํานวน   -   บาท 
    2.7 รายจายท่ีจายจากเงินกู        จํานวน  -  บาท 
3. งบเฉพาะการ 
    ประเภทกิจการ        -       กิจการ         -     
 ปงบประมาณ พ.ศ.      -     มีรายรับจริง    -    บาท  รายจายจริง    -     บาท  
  กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ  จํานวน       -    บาท  
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล   จํานวน       -    บาท  
  กําไรสุทธิ    จํานวน       -    บาท  
  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี      - จํานวน       -    บาท  
  ทรัพยจํานํา    จํานวน       -    บาท  
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 1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง  
ป 2563 

ประมาณการ  
ป 2564 

ประมาณการ  
ป 2565 

รายไดจดัเกบ็เอง    
   หมวดภาษีอากร 171,765.35 595,000.00 183,592.00 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

475,060.60 519,800.00 517,800.00 

   หมวดรายไดจากทรัพยสิน 347,774.40 332,402.00 301,000.00 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย 

2,232,388.48 1,800,000.00 1,867,608.00 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 127,906.00 170,100.00 151,000.00 
   หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 
   รวมรายไดทีจ่ดัเกบ็เอง 3,354,894.83 3,417,302.00 3,021,000.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

   

  หมวดภาษีจดัสรร 23,637,266.58 23,182,698.00 23,679,000.00 
   รวมรายไดทีร่ฐับาลเกบ็แลวจดัสรร
ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

23,637,266.58 23,182,698.00 23,679,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

   

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 37,553,406.81 40,300,000.00 40,300,000.00 
   รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

37,553,406.81 40,300,000.00 40,300,000.00 

รวมรายรับ 64,545,568.22 66,900,000.00 67,000,000.00 
2. รายจาย 

รายจาย รายจายจรงิ 
ป 2563 

ประมาณการ 
ป 2564 

ประมาณการ 
ป 2565 

จายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 18,888,314.55 22,459,429.00 23,082,020.00 
   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ฝาย
การเมืองและ ฝายประจํา) 

16,412,870.00 21,019,956.00 21,217,660.00 

   งบดาํเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุและหมวดคา
สาธารณูปโภค) 

16,510,114.41 14,020,015.00 13,037,700.00 

   งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง) 

6,027,580.00 6,692,600.00 6,842,620.00 

   งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 0.00 0.00 0.00 
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,270,420.00 2,708,000.00 2,820,000.00 

รวมรายจายจากงบประมาณ 60,109,298.96 66,900,000.00 67,000,000.00  
  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ตามท่ีนายกเทศมนตรีไดเสนอรายละเอียดและเลขานุการสภาฯ ไดสงรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ใหแกสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ไดศึกษารายละเอียด
มาแลว ไมทราบวาสมาชิกสภาเทศบาลฯทานใดมีขอซักถามหรืออภิปรายหรือไม เชิญครับ   

  

ท่ีประชุม : ประธานสภา ฯ ไดเปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯไดอภิปราย และซักถามขอสงสัย เปนเวลานาน
พอสมควร 

  

  



 
นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 
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: เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลไมมีการซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะขอดําเนินการในข้ันตอนตอไป
ครบั 
ในวาระหนึ่งข้ันตอนรับหลักการ   แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5  กระผมขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ  
ข้ันรับหลักการ

 

 ใหยกมือเหนือศีรษะ ขอเชิญครับ 
 

มติท่ีประชุม  
(เวลา ๑2.15 น.)  

-มตเิห็นชอบ รับหลักการรางเทศบัญญัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวยคะแนนเสียง 
11 เสียง 

  

เริ่มการประชุมใหม (เวลา ๑3.00 น.)                
  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ             : ขอเชิญนางสุคนธา วิชัย เลขานุการสภา  ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบข้ันตอนการแตงตั้งคณะกรรมการ

แปรญัตติครับ 

๓.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

  

นางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภา                

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ข้ันรับหลักการไดผาน
พนไปแลวข้ันตอนตอไปคือ การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ขอ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคน
แตไมเกิน เจ็ดคน 
ขอ๑๐๕ (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  
ขอ ๑๐๗ วรรค ๑  ภายใตบังคับ ขอ ๑๐๓

    การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน  และใหนําวิธีการ
เลือกตามขอ ๑๒ มาบังคับโดยอนุโลม 

 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน
แลวแตกรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสอง
คน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

ขอ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๘

ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม  ถาผล
การเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุด
เทากัน  

 วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา
ทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน  การเสนอนั้นตองมี
สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  โดยใหสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้ง
เดียว ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน  และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น  โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ   เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุม
ประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก  

ขอ ๔๙

       ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถ่ินหรือ
สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นสมควรจะแกไขเพ่ิมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปน
หนังสือ  โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   

 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว  ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา  ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียดและท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติดวย 
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ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการ
เสนอญัตติ 
ขอ ๕๐  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว  จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม
และตามท่ีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน 
รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ิน
สงรายงานนั้นแกสมาชิกทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตอง
พิจารณาเปนการดวน ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงการณ
ประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 
ขอ 59

      คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลา
ท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามขอ 45 วรรคสาม และขอ 49 วรรคหนึ่ง 

 การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจาย หรือการขอ
ลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอ
ญัตติ 

ขอ 60

ขอ 61 หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซ่ึงมีขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพ่ิมเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค
ของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้น
ผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 

   (1) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู 
   (2) รายจายซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย 
ถามีปญหาวารายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม ใหประธานสภาทองถ่ินเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด 
ขอ ๑๐๘  เม่ือมีญัตติจะตองใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณาใหประธานสภาทองถ่ินสงญัตติ
นั้นไปยังคณะกรรมการสภาทองถ่ินซ่ึงมีหนาท่ีตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือสง
ใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึน เพ่ือพิจารณาญัตตินั้น 
ขอ ๑๐๙

      ใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการ
สภาทองถ่ินคณะนั้นๆ  

 การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรกใหเปนหนาท่ีของ
เลขานุการสภาทองถ่ิน 

: ดังนั้น สมาชิกสภาเทศบาล จึงมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว เทศบาลตําบลโคกสําราญ มีสมาชิก
สภาเทศบาลจํานวน ๑๒ คน จึงมีคณะกรรมการแปรญัตติได จํานวน ๕ คน เม่ือมีการลงมติข้ันรับ
หลักการแลวใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติวาจะแตงตั้งก่ีคน  โดยมีผูเสนอและผูรับรอง ๒ คน  
หลังจากไดคณะกรรมการแปรญัตติครบแลว คณะกรรมการจะดําเนินเลือกประธาน รองประธาน 
และเลขานกุาร  ขอบคุณคะ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ       

: ขอปรึกษาท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ วาเห็นสมควรกําหนดคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 5 จํานวนก่ีคน ท้ังนี้ ตามระเบียบฯ  
ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน  
แตไมเกิน ๗ คน ซ่ึงสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญสามารถมีคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดไมเกิน  
๕ คน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอบุคคลท่ีสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติและมีผู
รับรอง ๒ คน ขอเชิญสภาไดพิจารณาความเห็นครับ 

  



 
นายบุญหลาย ระวา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายบุญหลาย 
ระวา สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  5  คนครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
1. นายประสาน ชานนท 
2. นายจําลอง จุลมา  
: มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ  

: เม่ือไมมีผูเสนอเปนอยางอ่ืน กระผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด
เห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  5  คน กรณุายกมือครบั 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผูท่ีเห็นสมควร เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติ แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖ 5 จํานวน  5  คน 
และใหสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จํานวน ๒ คน  โดยใหคัดเลือกครั้งละ ๑ คน ครับ ขอเชิญสภาได
พิจารณาความเห็นครับ 

  

นายบุญหลาย ระวา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนาย บุญ
หลาย ระวา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ขอเสนอนาย ประยูรรัตน ปาเจือ  เปน
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ ครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
1. นายประสาน ชานนท 
2. นายทองปาน สุขเสริม 
: มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ          

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม/ถาไมมีจะไดขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให 
นายประยูรรัตน ปาเจือ เปนคณะกรรมการแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติฯ คนท่ี ๑ หรอืไม กรณุายก
มือครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

นายประสาน ชานนท 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายประสาน 
ชานนท สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ขอเสนอนายบุญหลาย ระวา เปนคณะกรรมการแปร
ญัตต ิคนท่ี 2 ครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
1. นายสมาน ชานนท 
2. นายวีระจักร เปลือยศรี 
: มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ          

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม/ถาไมมีจะไดขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให 
นายบุญหลาย ระวา เปนคณะกรรมการแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติฯ คนท่ี 2 หรอืไม กรณุายกมือ
ครับ 

  



 
มติท่ีประชุม 
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-เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

นายจําลอง จุลมา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนาย จําลอง 
จลุมา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ขอเสนอนาย ชวย จุลมา เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนท่ี 3 ครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
1. นายจํารัส พงษสิมา 
2. นายคําไมย ออนตา 
: มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ          

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม/ถาไมมีจะไดขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให 
นายจําลอง จุลมา เปนคณะกรรมการแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติฯ คนท่ี 3 หรอืไม กรณุายกมือ
ครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

  นายชวย จุลมา 
รองประธานสภาฯ/
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผม นายชวย  
จุลมา รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายจํารัส พงษสิมา  เปนคณะกรรมการแปร
ญัตต ิคนท่ี 4 ครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
1. นายหนูจันทร ชนะพันธ 
2. นายจําลอง จุลมา 
: มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ          

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม/ถาไมมีจะไดขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให 
นายจํารัส พงษสิมา เปนคณะกรรมการแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติฯ คนท่ี 4 หรอืไม กรณุายกมือ
ครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

นายประยูรรัตน ปาเจือ 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ทาน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  
ผมนายประยูรรัตน ปาเจือ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายวีระจักร เปลือยศรี เปนคณะกรรมการ
แปรญัตต ิคนท่ี 5 ครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
1. นายบุญหลาย ระวา 
2. นายชวย จุลมา 
: มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ          

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม/ถาไมมีจะไดขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให 
นายวีระจักร เปลือยศรี เปนคณะกรรมการแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติฯ คนท่ี 5 หรอืไม กรณุายก
มือครับ 

  



 
มติท่ีประชุม 
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-เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ฯ สรุปบัญชีรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 5 คน ดวยครับ 

  

นางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภา     

: เรียน ทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันขอรายงาน
ผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน  5  คน  มติท่ีประชุมฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง  
ไมเห็นชอบดวยคะแนนเสียง – เสียง 
ดังนี้คะ 
คนท่ี ๑ นายประยูรรัตน ปาเจือ     เปนกรรมการ 
คนท่ี ๒ นายบุญหลาย ระวา        เปนกรรมการ 
คนท่ี ๓ นายชวย จุลมา              เปนกรรมการ 
คนท่ี ๔ นายจํารัส พงษสิมา         เปนกรรมการ 
คนท่ี ๕ นายวีระจักร เปลือยศรี     เปนกรรมการ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: ตามระเบียบ ฯ ใหประธานสภาเทศบาล เปนผูประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติแหงรางเทศบัญญัติฯ จํานวน 5 คน ดังนี้  
คนท่ี ๑ นายประยูรรัตน ปาเจือ     เปนกรรมการ 
คนท่ี ๒ นายบุญหลาย ระวา        เปนกรรมการ 
คนท่ี ๓ นายชวย จุลมา              เปนกรรมการ 
คนท่ี ๔ นายจํารัส พงษสิมา         เปนกรรมการ 
คนท่ี ๕ นายวีระจักร เปลือยศรี     เปนกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดเห็นชอบรายชื่อดังกลาว เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  กรุณายกมือดวย
ครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: ขอปรึกษาหารือสมาชิกสภาเทศบาล  วาเห็นควรกําหนดระยะเวลาคําแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 5 ภายในวันใด ท้ังนี้  ตองไมนอยกวา ยี่สิบสี่
ชั่วโมงครบั 
: ขอใหนางสุคนธา วิชัย เลขานุการสภา ชี้แจง 

  

นางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภา    

: เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันขอชี้แจงตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 45 วรรคสาม 
กําหนดวา ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณา
วาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติ
รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น และขอ 49 วรรคหนึ่ง กําหนดวา ญัตติรางขอบัญญัติ
ท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให
ประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย ขอ 
49 วรรคสอง กําหนดวา ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
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 หากผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคํา
แปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับ
การเสนอญัตติ 

  

นายบุญหลาย ระวา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายบุญหลาย  
ระวา สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอรับคําแปรญัตติ จํานวน ๓ วัน วันละ ๘ ชั่วโมง 30 นาที รวม
เปน จํานวน ๒5 ชั่วโมง 30 นาที  ดังนี้  
๑. วันท่ี 14 สงิหาคม ๒๕๖4  เวลา ๐๘.0๐ น. - ๑๖.๓๐ น. รวม ๘ ชม. 30 น. 
๒. วันท่ี 15 สงิหาคม ๒๕๖4  เวลา ๐๘.0๐ น. - ๑๖.๓๐ น. รวม ๘ ชม. 30 น. 
๓. วันท่ี 16 สงิหาคม ๒๕๖4  เวลา ๐๘.0๐ น. - ๑๖.๓๐ น. รวม ๘ ชม. 30 น. 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: ขอใหทานเลขานุการสภา ไดชี้แจง และนัดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

  

นางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภา    

: เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันขอนัดวัน
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 14 – 16 สงิหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญคะ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: 
ตามท่ีนายบุญหลาย ระวา  ไดเสนอมาแลวนั้น  มีทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ/เม่ือไมมี
สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน กระผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล   สมาชิกสภา
เทศบาล ทานใดเห็นชอบรับคําแปรญัตติ  จํานวน 3 วัน ดังนี้  

วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติการกําหนดรับคําแปรญัตติ   

๑. วันท่ี 14 สงิหาคม ๒๕๖4  เวลา ๐๘.0๐ น. - ๑๖.๓๐ น. รวม ๘ ชม. 30 น. 
๒. วันท่ี 15 สงิหาคม ๒๕๖4  เวลา ๐๘.0๐ น. - ๑๖.๓๐ น. รวม ๘ ชม. 30 น. 
๓. วันท่ี 16 สงิหาคม ๒๕๖4  เวลา ๐๘.0๐ น. - ๑๖.๓๐ น. รวม ๘ ชม. 30 น.เปน จํานวน ๒ 5 
ชั่วโมง 30 นาที สถานท่ี ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ  เสนอโปรดยกมือครับ 

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ดวยเพ่ือใหการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ พิจารณาเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 5  เปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔  กระผมจึงสรุปและแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบโดยท่ัวกัน   ดังนี้ 
วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ
วันท่ี 15 สงิหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๖.3๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติสงประธานสภาเทศบาล 

 วันท่ี 13 สงิหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑2.1๐ น. 

วันท่ี 16 สงิหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๖.๓๐ น. ประธานสภาเทศบาลสงใหสมาชิกสภาเทศบาล 
วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ

 

  วันท่ี 20 สงิหาคม ๒๕๖4 เวลา 09.๐๐ น. 
 

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  อ่ืนๆ (ถามี) 
  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอเรื่องอ่ืนเพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบหรือรวมกันพิจารณา ทานใดมี
เรื่องเสนอตอท่ีประชุมเชิญครับ 



  

 
นายประยูรรัตน ปาเจือ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายประยูรรัตน 
ปาเจือ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอฝากทานประธานสภาไปยังคณะผูบริหารเรื่องการจัดซ้ือวัสดุกอง
ชาง เพ่ือใชในการบริการสาธารณะ ผมอยากใหมีวัสดุใหครบถวนในการบริหารงาน เชน ครั้งท่ีแลว
ขาดมีดปากขอไป ผมขอใหเพ่ิมเติมดวยครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไมครับ 
: เชิญทานจําลอง จุลมาครับ 

  

นายจําลอง จุลมา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายจําลอง จุลมา 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอฝากทานประธานสภาไปยังคณะผูบริหาร  
: เรื่องท่ี 1 ใหพิจารณางบประมาณในการชวยเหลือพ่ีนองประชาชนในการสัญจร เชน การลงเศษ
กระเบื้อง หรือหินคลุก ถนนเสนท่ี 1 เสนบานโคกสําราญ และบานปาแดง และเสนท่ี 2 เสนหนอง
แกเสือ 
: เรื่องท่ี 2 กรณีแพของสถานีสูบน้ํามักจะมีการลม ทําใหเทศบาลตองดําเนินการใชจายงบประมาณ
ในการซอมแซมอยูเปนประจํา ผมจึงอยากสอบถามวาทางเทศบาลมีกฎระเบียบ หรือวิธีการ
ปฏิบัติงานของพนักงานดูแลสถานีสูบน้ําอยางไรครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไมครับ 
: เชิญทานสมาน ชานนทครับ 

  

นายสมาน ชานนท 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายสมาน  
ชานนท สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอฝากทานประธานสภาไปยังคณะ ผูบริหารใหพิจารณาชวยเหลือ
ศูนยโควิด ฯ ประจําหมูบาน โดยพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําหองน้ําในสถานท่ีพัก
คอยตามหมูบานครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไมครับ 
: เชิญทานมาโนช พิลาโท ชี้แจงครับ 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
ผมนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
: เรื่องอุปกรณกองชาง ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณบางอยางไม
ครบท่ีจะดําเนินการ ผมจะดําเนินการใหเรียบรอยครับ 
: เรื่อง การลงเศษกระเบื้องบานโคก สําราญ ขณะนี้ฝายบริหารกําลังตรวจสอบงบประมาณ วามี
งบประมาณเพียงพอหรือไม ซ่ึง หากมีงบประมาณ เพียงพอผมจะเร งดําเนินการโดยเร็ว เพ่ือแกไข
ความเดือดรอนของประชาชนครบั 
: เรื่อง กรณีสถานีสูบน้ํา แพท่ีมีการลม จม เกิดความเสียหาย โดยหลัก การแลว เทศบาล เปน
หนวยงานของรัฐ การปฏิบัติงานของ เจาหนาท่ีจะมีกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติอยูเสมอ สวนท่ี
ทานสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามถึงความเอาใจใสของพนักงานสูบน้ําในการดูแลสถานีสูบน้ํา ผมจะ
กําชับไปยังผูอํานวยการกองชาง ใหตรวจสอบเรื่องนี้ครับ 
: เรื่องหองน้ําในศูนยพักคอ ยโควิด ฯ ตามหมูบาน ตองพิจารณาองคประกอบหลายดาน  เนื่องจาก
ไมใชสถานท่ีในการกํากับดูแลของเทศบาล ประกอบ กับของศูนยพักคอยของ เทศบาลท้ัง 2 แหง ก็
สามารถรองรับผูพักคอย  หรือผูปวยไดอยางเต็มท่ีอยูแลว และใชงบประมาณในการบริหารจัดการ
เบื้องตนเทาท่ีทราบ ประมาณ 3 – 4 แสนบาท ดังนั้น  การพิจารณากอสราง หรือสนับสนุนการ
สรางหองน้ําในศูนยพักคอยในบางหมูบาน ผมจะขอตรวจสอบอีกครั้งกอนพิจารณาครับ 

 






