
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
สมัยสามัญที่ ๓   ครั้งที่  ๑ /๒๕๖๓ 

วันที่   ๑๑   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓     เวลา   ๑๐.๐๐   น. 
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง   (ชั้น ๒) 

************** 
 
ผู้มาประชุม 
 

๑. นางวงจันทร ์  ด้วงปรึกษา   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายเจษฎา  ดรุณวิลาส   รองประธานสภาเทศบาล 
 ๓. นายทองหล่อ  ชมภูพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๔. นายแอ ้  แจ้งปกรณ์กิจ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นางน้ านอง  สินธุไชย    สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายผ่อง  จั๊บโกรย    สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายบุญช่วย  บุญเชิญ    สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นางชลธชิา  แย้มอรุณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๙. นายยิ่งเจริญ  อ านวยศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๐. นางประยูร  สตาสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๑. นางรัชน ี  จะบ้ง    สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม   
๑. นางศิริทอง  จันทโชติ    สมาชิกสภาเทศบาล 

 
       
 

ผู้เข้าร่วมประชุม         
 ๑. นายอลังการ  เจริญสุข   รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 
 ๒. นางสาวฐิติพร           สุนทรปัญญาวัฒน์          หัวหนา้ฝ่ายปกครอง 
 ๓. นายสุธรรม  บุญแก้ว   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
    
 
 

เริ่มประชุม   -  เวลา   ๑๐.๐๐   น. 
 
 

วาระก่อนการประชุม 
นายอลังการ  เจริญสุข    - ขณะนี้เวลา  ๑๐.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลได้มาลงชื่อและอยู่ในที่ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล  ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้กรุณาจุดธูป 
    เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และท าหน้าที่ประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
    ต าบลสวนผึ้ง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓   ต่อไป 
 



- ๒ – 
 
นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา ลุกขึ้นจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาเทศบาล 
นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา - เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม  ดิฉันขอเปิดการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓  ณ บัดนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   

นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา   เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบวันนี้  ………….. -  ไม่มี -........................... 
ประธานสภาเทศบาล 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง สมัยวิสามัญท่ี ๑   
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๓    เมื่อวันที่   ๓๐  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา ตามท่ีเจ้าหน้าที่ ได้แจกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลไปแล้วล่วงหน้า ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบนะคะว่ามีข้อความตอน 
 ใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญแจ้งแก้ไขได้คะ 

-  ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยว่ารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสวน
ผึ้ง  สมัยวิสามัญที่ ๑  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓  เมือ่วันที่  ๓๐  มีนาคม   ๒๕๖๓    โปรดยกมือ
รับรองด้วยค่ะ  (สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง) 
 

ที่ประชุมฯ   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณร่ายจ่าย 
    ประจ าปี  ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
 

นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๓   ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติด้วยค่ะ 
 

นายอลังการ  เจริญสุข -  กระผมนายอลังการ  เจริญสุข   ปฏิบัติหน้าทีน่ายกเทศมนตรีต าบลสวนผึ้ง 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี   ขอเสนอญัตติคณะผู้บริหาร  ดังนี้ 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  หลักการ  ขอ
อนุมัติสภาเทศบาลเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
เหตุผล  เนื่องจากสืบราคาแล้วไม่สามารถจัดซื้อได้ จึงเห็นควรแก้ไข  เพ่ือด าเนินการ
จัดซื้อได้  จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

๑. ข้อความเดิม   
           -  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้    ๒๑,๐๐๐.-บาท 
           ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเมลามีน ขนาด ๔๕x๑๕๐x๗๕ เซนติเมตร จ านวน ๒๐ ตัว ๆ ละ ๑,๐๐๐.-บาท 
  เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
ข้อความใหม่    
           -  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้      ๒๑,๐๐๐.-บาท    

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับโฟเมก้า ขนาด ๔๕x๑๕๐x๗๕ เซนติเมตร จ านวน ๒๐ ตัว ๆ ละ ๑,๐๐๐.-บาท 
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

๒. ข้อความเดิม   
-  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้   ๑๗,๗๐๐.- บาท 
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ   

๑๙๒๐ x ๑๐๘๐   พิกเซล  ขนาด  ๔๐ นิ้ว  จ านวน ๑ เครือ่ง ๆ ละ  ๑๗,๗๐๐.- บาท (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
(ตั้งซ้ือตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ข้อความใหม่    

-  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้   ๑๗,๗๐๐.- บาท 
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ   

๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล  ขนาด  ๔๕ นิ้ว  จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ  ๑๗,๗๐๐.- บาท (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (ตั้งซื้อตาม
เกณฑบ์ัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

๓. ข้อความเดิม  
  - ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้  ๗๖๙,๐๐๐.- บาท    

โครงการก่อสร้างรั้วส านักงานเทศบาลต าบลสวนผึ้ง   (รั้วก าแพงอิฐซีเมนต์บล็อกรวมรั้วเหล็ก)   
ความยาว   ๑๘๓   เมตร    เป็นเงิน   ๗๖๙,๐๐๐.- บาท    
ข้อความใหม่    
  - ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้  ๗๖๙,๐๐๐.- บาท    

โครงการก่อสร้างรั้วส านักงานเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  (รั้วก าแพงอิฐซีเมนต์บล็อกรวมรั้วเหล็ก 
และก าแพงกันดินตามแบบที่เทศบาลต าบลสวนผึ้งก าหนด)  ความยาว  ๑๕๓ เมตร  เป็นเงิน  ๗๖๙,๐๐๐.- บาท    
 
 



-๔- 
 

           ทั้งนี้   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔ ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ข้าพเจ้าจึงเสนอขออนุมัติ
ต่อสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา - ตามท่ีคณะผู้บริหาร  ได้แถลงญัตติดังกล่าว ไม่ทราบว่า มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปราย สอบถามหรือไม่   ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย   ต่อไปเป็นการลงมติ  
    ผู้ใดเห็นชอบให้   แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ   ในหมวด 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง) 
เป็นอันว่าเห็นชอบนะค่ะ   ต่อไปเป็นวาระที่ ๔    

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติเรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.   ๒๕๖๔   
วาระท่ี  ๑   
 

นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา - ขอเชิญคณะผู้บริหาร  ชี้แจงรายละเอียดด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายอลังการ  เจริญสุข  - กระผมนายอลังการ  เจริญสุข  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสวนผึ้ง   
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติคณะผู้บริหาร   เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔   วาระท่ี ๑ 
      หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ซึ่งได้ตั้งจ่ายไว้เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 42,978,300.-บาท (สี่สิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาท-ถ้วน)  โดย
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ยอดรวม  42,978,300.-บาท   แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ก.  ด้านบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม  15,127,040.-บาท  
1.  แผนงานบริหารทั่วไป   ยอดรวม    12,744,800.-บาท    
2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม     2,382,240.-บาท  
 

ข.  ด้านบริการชุมชนและสังคม     ยอดรวม  20,964,868.-บาท  
1.  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม   9,180,818.-บาท 
2.  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม    3,558,700.-บาท  
3.  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม  7,785,350.-บาท  
4.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม    175,000.-บาท   
5.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 265,000.-บาท  
 

ค.  ด้านเศรษฐกิจ  ยอดรวม  - 
1.  แผนงานการเกษตร  ยอดรวม   - 
 

ง.  ด้านการด าเนินงานอ่ืน   ยอดรวม  6,886,392.-บาท  
1.  แผนงานงบกลาง     ยอดรวม   6,886,392.-บาท  



-๕- 
 

เหตุผล 
 

เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้วางแผนไว้  ตามแผนพัฒนา 
เทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สภา
เทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  เพ่ือให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบฯ  ด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายอลังการ  เจริญสุข    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  ข้อ 23  ก าหนดว่า 
 

 ข้อ 23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์ 
และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น  แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณ 
ยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและ 
จัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน วันที่ 15  สิงหาคม  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

    พ.ศ. 2547  ข้อ 45  วรรคท้าย  และข้อ  47 
 

ข้อ 45 วรรคท้าย  ก าหนดว่า  “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น “  

 

ข้อ 47  ก าหนดว่า  “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี 1 ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่น  ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 

     เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1  สภาท้องถิ่น 
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

 

นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ชี้แจงระเบียบแล้ว  ขอเชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญค่ะ     
 

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 



 

-๖- 
 

นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา  เมื่อได้พิจารณาอภิปรายกันพอสมควรแล้ว  หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปราย  ในล าดับต่อไป  จะเป็นการลงมตินะคะ  ท่านใดรับหลักการ 
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2564  กรุณายกมือค่ะ 
    (สมาชิกยกมือ  ๑๐  เสียง)  เป็นอันว่าสภาฯ  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
    รับหลักการในวาระที่ 1   ต่อไปก็ขอให้เลขานุการสภาฯ   ชี้แจงระเบียบ 
    ขั้นตอนในการแปรญัตติด้วยค่ะ 
นายอลังการ  เจริญสุข    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
เลขานุการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547       

ข้อ  49   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น   ลงมติรับหลักการแล้ว   
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่น 
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น  ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด   
และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติ   
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
 ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนด 
ตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างข้อบัญญัติ  ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ  และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  เช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ 

ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น  ยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง    
ให้คณะคณะกรรมการแปรญัตติ  ไปร่วมประชุมสภาด้วย  เพ่ือแถลง 
ประกอบรายงาน  หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ  
 ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้ 
เฉพาะการขอลดรายจ่าย  หรือการลดจ านวนเงินที่จะอนุญาตจ่ายและ 
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้า เป็นหนังสือต่อประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ     ภายในระยะเวลา    ที่สภาท้องถิ่นก าหนด 
ตามข้อ 45  วรรค 3  และข้อ  49  วรรค 1 

 

 ข้อ 60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
  หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะ 
ได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตตินั้น  ผู้บริหารท้องถิ่น 
เป็นผู้แปรญัตติ 

 
 



-๗- 
 

 

นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา  หลังจากท่ีสภามีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการในวาระที่ 1  ต่อไปก็ขอให้ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ก าหนดระยะเวลาการเสนอแปรญัตติว่ากี่วัน  และให้ 
    คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่เท่าใด  และจะแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  
    ท่านใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญค่ะ 
 

นายแอ้  แจ้งปกรณ์กิจ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้งทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอว่า ควรก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม  ๕  วันโดยก าหนดระยะเวลา

รับค าเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๑๓ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โดยส่งค าขอแปรญัตติ   ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา  ขอผู้รับรองสองท่านด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุมสภาฯ   ๑. นางชลธชิา   แย้มอรุณ          ยกมือรับรอง  
๒.นางประยูร  สตาสิทธิ์    ยกมือรับรอง 
 

นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา - มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบตามนายแอ้  แจ้งปกรณ์กิจ    เสนอนะคะ   และสมาชิกสภา 

ท่านใดจะเสนอแปรญัตติ   จะต้องใช้แบบขอเสนอแปรญัตติ 
(ตามแบบท้ายระเบียบที่ ๕    ของระเบียบการประชุมสภา   พ.ศ.  ๒๕๔๗)   
ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง   
ตามวันเวลาและสถานที่ที่สมาชิกสภามีมตินะคะ 
 

นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา ก่อนที่จะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปร 
ประธานสภาเทศบาล  ญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้  กี่คน  และจะเสนอใครบ้างนั้น   ขอเชิญ 

เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ขอเชิญค่ะ 
นายอลังการ  เจริญสุข    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  ๒ ประเภท คือ   
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน

แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่  
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไม่ได้ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาล
แต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา         ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท า 
ประธานสภาเทศบาล  หน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน 



-๘- 
 

นางชลธิชา   แย้มอรุณ        ดิฉันขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท า 
สมาชิกสภาเทศบาล                  หน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้  จ านวน  ๓   คน 
 

นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา           มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของคุณชลธิชา  

แย้มอรุณ  ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติในครั้งนี้   จ านวน  ๓  คน  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท า
หน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญค่ะ 

นายผ่อง  จั๊บโกรย  ผมขอเสนอนายแอ้  แจ้งปกรณ์กิจ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา           ขอผู้รับรอง   ๒  ท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุมสภาฯ   ๑. นายผ่อง   จั๊บโกรย          ยกมือรับรอง 

๒. นางประยูร   สตาสิทธิ์       ยกมือรับรอง 
นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา          ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเลือก นายแอ้  แจ้งปกรณ์กิจ เป็นคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาเทศบาล          ญัตติ  คนที่ ๑  นะคะ 
 

นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา          ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  ขอเชิญเสนอชื่อค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล        
 

นางชลธิชา  แย้มอรุณ  ดิฉันเสนอนางประยูร  สตาสิทธิ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา           ขอผู้รับรอง   ๒  ท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุมสภาฯ   ๑. นางชลธชิา  แย้มอรุณ  ยกมือรับรอง 

๒. นางรัชนี  จะบ้ง  ยกมือรับรอง 
นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา          ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเลือก นางประยูร  สตาสิทธิ์  เป็นคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาเทศบาล          ญัตติ  คนที่ ๒  นะคะ 
 

นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา          ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  ขอเชิญเสนอชื่อค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล        
 

นางประยูร   สตาสิทธิ์  ดิฉันขอเสนอนายบุญช่วย  บุญเชิญ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา           ขอผู้รับรอง   ๒  ท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
  

ที่ประชุมสภาฯ   ๑.นางประยูร   สตาสิทธิ์     ยกมือรับรอง 
๒. นายแอ้  แจ้งปกรณ์กจิ    ยกมือรับรอง 



-๙- 
 

 

นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา          ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเลือก นายบุญช่วย  บุญเชิญ  เป็นคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาเทศบาล          ญัตติ  คนที่ ๓  นะคะ 

 

นางวงจันทร์   ด้วงปรึกษา           มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติอีกไหมคะ    
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่ 
    ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ทั้ง  ๓  ท่าน   คือ 

๑. นายแอ้   แจ้งปกรณ์กิจ     
๒. นายบุญช่วย  บุญเชิญ   
๓. นางประยูร   สตาสิทธิ์    

 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายอลังการ  เจริญสุข   ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง  ๓  ท่านเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
เลขานุการสภาเทศบาล  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้งเพื่อจะได้เลือก 
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน  ๆ  
นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ   หรือไม่คะ      ถ้าไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล  ดิฉันขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันอังคารที ่ ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๖๓ 

   เวลา  ๑๐.๐๐   น.  เพ่ือพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔ 
ในวาระท่ี ๒   และ ๓   จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน   เมื่อ
ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม   สุดท้ายนี้  ดิฉันได้ด าเนินการประชุมครบตาม
ระเบียบวาระท่ีมีแล้ว ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้ขอปิดประชุม 
 
 

เลิกประชุม   เวลา   ๑๑.๓๐  น. 
 
 

(ลงชื่อ)        ฐิติพร  สุนทรปัญญาวัฒน์      ผู้บันทึกการประชุม 
                        (นางสาวฐิติพร  สุนทรปัญญาวัฒน์) 
 
 
 
     (ลงชื่อ)          อลังการ  เจริญสุข             เลขานุการสภาเทศบาล 
                                (นายอลังการ  เจริญสุข) 
 
 
 
 
 


