
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันพุธที่  ๑๐  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

************************* 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอินจันทร์  คำแปง ประธานสภาเทศบาลตำบลเจรญิราษฎร์ อินจันทร์  คำแปง  

๒ นายพร  เครืออิน รองประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร ์ พร  เครืออิน  

๓ นายถนอม  เครื่องสนุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ถนอม  เครื่องสนุก  

๔ นายไสว  บุญเกิด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ไสว  บุญเกิด  

๕ นายอนันต์  จอมเที่ยง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ อนันต์  จอมเที่ยง  

๖ นางทองจันทร์  แก้วแปงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ทองจันทร์  แก้วแปงจันทร์  

๗ นางคราณจณา  ตาคำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ คราณจณา  ตาคำ  

๘ นายเชิด   เดชมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ เชิด   เดชมนต์  

๙ นายเกษม  ใจบุญทา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ เกษม  ใจบุญทา  

๑๐ นายอ้าย   สุนันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ อ้าย   สุนันต๊ะ  

๑๑ นายประเสริฐ  วะรีวะราช สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ประเสริฐ  วะรีวะราช  

๑๒  นายกรวิก  ยะตั๋น สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ กรวิก  ยะตั๋น  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสมบูรณ์  บัวเขียว นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ สมบูรณ์  บัวเขียว  

๒ นายเงิน  ปันสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ เงิน  ปันสุวรรณ์  

๓ นายสมคดิ  คำจันทรา รองนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ สมคิด  คำจันทรา  

๔ นายปราโมทย์  พุ่มทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรตีำบลเจริญราษฎร ์ นายปราโมทย์  พุ่มทรัพย์  

๕ นายสายอุดม  ไชยวงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร ์ สายอุดม  ไชยวงค์  

6 นายชนินทร์  สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ชนินทร์  สุวรรณรัตน์  

7 นางอุไรวรรณ  ปรีชาพัฒนา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล อุไรวรรณ  ปรีชาพัฒนา  

8 นายสมาณ  บัวเขียว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สมาณ  บัวเขียว  
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ลำดับ
ที ่

ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

9 นางสาวสรัญญา  พาไธสง ผู้อำนวยการกองคลัง สรัญญา  พาไธสง  

10 นายสำราญ  ชุ่มผวน ผู้อำนวยการกองช่าง สำราญ  ชุ่มผวน  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์มาครบองค์ประชุมแล้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ตำบลเจริญราษฎร์ จึงขอเชิญนายเชิด  เดชมนต์ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต 2              
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วประธานจึงเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   -  แจ้งประกาศสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล 

ตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประธาน   อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล 

เจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความ                    
ในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ ๒)               
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ในการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที ่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื ่อวันจันทร์ที่                  
28 กุมภาพันธ์  256๕  มีมต ิเห ็นชอบกำหนดสมัยประช ุมสภาเทศบาลตำบล                    
เจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที่  12 กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ถึง ๑0 สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ฉะนั้น สภาเทศบาลตำบล
เจริญราษฎร์  จึงได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น ตั้งแต่ ๑2 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑0 สิงหาคม 
๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์                    
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จึงประกาศให้ทราบโดยทั ่วกันประกาศ  ณ  ว ันที่                          
6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอินจันทร์  คำแปง ประธานสภาเทศบาลตำบล                     
เจริญราษฎร์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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-  แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) มาสังกัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
ประธาน ด้วยเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์แจ้งว่ามีพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) มาสังกัดเทศบาล

ตำบลเจริญราษฎร์ จำนวน ๒ ราย คือ  
๑ .นายชนินทร์ สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
๒. นางสาวสรัญญา พาไธสง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 

จึงขอเชิญปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์และผู้อำนวยการกองคลังแนะนำตัวต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ตามลำดับ 

นายชนินทร์ สุวรรณรัตน์ เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ มาก่อนนั้นแล้ว และจากนั้น 
(ปลัดเทศบาล) ได้ไปสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาลจากระดับต้นเป็นระดับกลาง และรับการ

แต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ ซึ ่งเป็นสายงานผู ้บริหารเทศบาล
ระดับกลาง อยู่ 4 เดือน จึงแจ้งการโอน(ย้าย) จากตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ 
อำเภอแม ่ ใจ จ ังหว ัดพะเยา ดำรงตำแหน ่งปล ัดเทศบาลตำบลเจร ิญราษฎร์                       
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 2565 ยินดีที่จะทำงานร่วมกับทุกท่านเพื่อพัฒนาตำบล
เจริญราษฎร์ให้มีความเจริญต่อไป 

นางสาวสรัญญา พาไธสง  แนะนำตนเองว่า ชื่อนางสาวสรัญญา พาไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
(ผู้อำนวยการกองคลัง) ชื่อเล่น อ้อม สังกัดเทศบาลตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โอนย้ายมา

สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 1  
ม ีนาคม ๒๕๖๕ บ ้านเดิมอยู่ตำบลส ันมะค ่า อำเภอป ่าแดด จังหว ัดเชียงราย                            
ยินดีที่จะทำงานร่วมกับทุกท่านเพ่ือพัฒนาตำบลเจริญราษฎร์ให้มีความเจริญต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

   -  แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ชั่วคราว 
ประธาน ตามที่นายชนินทร์ สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์                    

ได้โอน(ย้าย) ไปเทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ทำให้ตำแหน่ง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ว ่างลง จึงขอแจ้งให้ท ี ่ประชุมทราบ                            
และในการนี้ เพื ่อให้การประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอให้ที ่ประชุมสภาฯ พิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบล                    
เจริญราษฎร์ชั ่วคราว โดยขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์เสนอชื ่อผู ้ที่
สมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ชั่วคราว 

นายไสว  บุญเกิด ขอเสนอนายชนินทร์ สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์                  
(สท.เขต ๑) เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ชั่วคราว 
นายอินจันทร์ คำแปง ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน 
(ประธานสภาฯ) 

ผู้รับรอง 
๑. นางทองจันทร์  แก้วแปงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต 1 
๒. นายเกษม  ใจบุญหา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๒ 
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นายอินจันทร์ คำแปง ขอเชิญเสนอผู้ทีส่มควรได้รับเลือกเป็น เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
(ประธานสภาฯ)  ชั่วคราวท่านต่อไป 
ทีป่ระชุม  ไม่มี 

นายอินจันทร์  คำแปง เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว 
(ประธานสภาฯ) อีก ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยข้อบ ังค ับการประช ุมสภาท้ องถิ่น                   

พ.ศ. ๒๕๔๗  และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิน่ ถ้ามีการเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รบัการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ดังนั้น จึง
ถือว่า นายชนินทร์  สุวรรณรัตน์  ปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ได้รับเลือกเป็น
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ชั่วคราว 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ นายชนินทร์  สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ได้รับ
เลือกเป็นเลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ชั่วคราว 

นายอินจันทร์  คำแปง เชิญนายชนินทร์  สุวรรณรัตน์  ทำหน้าทีเ่ลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
(ประธานสภาฯ) ชั่วคราวต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
                            ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมือ่วันจันทร์ที ่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
ประธาน ได้สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  สมัยสามัญ สมัยที ่ ๑                   

ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อจันทร์ที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมฟัง    
อีกครั้ง และถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ
ประชุมดังกล่าว หรือไม ่

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว               

จึงขอมติในทีป่ระชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อจันทร์ที ่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ หรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖  -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประธาน   ขอเชิญนายสมบูรณ์  บัวเขียว  ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์  

ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ได้รับทราบ 
นายสมบูรณ์  บัวเขียว    มอบหมายให้นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงให้ที่ประชุม 
(นายกเทศมนตรีฯ)       สภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ได้รับทราบ 
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นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา   แจ้งประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง  ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิน่ 
(หัวหน้าสำนักปลัด)  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕  ลงวันที ่ ๕ เดือน สิงหาคม                  

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้เพิ ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาฯ จำนวนรวม 50 โครงการ 
งบประมาณ 28,964,5๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบให้ที ่ประชุมสภา        
เทศบาลฯ และสามารถเข ้าดู ได ้ ในเว ็บไซต์ของเทศบาลตำบล เจร ิญราษฎร์  
www.charoenrat.go.th หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖  -๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑  
                              พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประธาน   ขอเชิญนายสมบูรณ์  บัวเขียว  ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์  

ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ได้รับทราบ 
นายสมบูรณ์  บัวเขียว    มอบหมายให้นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงให้ที่ประชุม 
(นายกเทศมนตรีฯ)       สภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ได้รับทราบ 
นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา   แจ้งประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง  ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น 
(หัวหน้าสำนักปลัด) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๖) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม                  

พ.ศ.๒๕๖๕  สำหรับโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 
13,434,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ และ
สามารถเข้าดูได้ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ www.charoenrat.go.th 
หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๔.1  พิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
นายอินจันทร์  คำแปง ตามระเบียบวาระที่ ๑ แจ้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ว่างลง และสภา

เทศบาลฯ ได้เลือกเลขานุการสภาชั ่วคราวไว้แล้วนั ้น ในวาระนี้จะพิจารณาเลือก
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยขอให้เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ชั่วคราวชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ 
ได้รับทราบเพื่อพิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ แทนตำแหน่ง     
ที่ว่าง ต่อไป 

นายชนินทร์ สุวรรณรัตน์     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
เลขานุการสภาฯ ชั ่วคราว  และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ เมื ่อประธานสภา                           

รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของ
สภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธาน ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างดังนี้ (๒) กรณเีลขานุการสภา
ท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิน่แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภา
ท้องถิ่นที่มีขึ้นในคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย อนุโลม เมื ่อสภาท้องถิ ่นมีมติเลือก
เลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง  

http://www.charoenrat.go.th/
http://www.charoenrat.go.th/
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                     และข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ทัง้นี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น   

นายอินจันทร์  คำแปง ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวชี้แจงข้อกฎหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบแล้ว  
(ประธานสภาฯ) จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์เสนอชื ่อผู ้ที ่สมควรได้รับเลือกเป็น                      

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
นายไสว  บุญเกิด ขอเสนอนายชนินทร์ สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์                  
(สท.เขต ๑) เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
นายอินจันทร์ คำแปง ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน 
(ประธานสภาฯ) 

ผู้รับรอง 
๑. นางทองจันทร์  แก้วแปงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต 1 
๒. นายเชิด  เดชมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๒ 

นายอินจันทร์ คำแปง ขอเชิญเสนอผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  
(ประธานสภาฯ)  ท่านต่อไป 

ทีป่ระชุม  ไม่มี 

นายอินจันทร์  คำแปง เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ อีก 
(ประธานสภาฯ) ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด ้วยข ้อบั งคับการประช ุมสภาท ้ องถิ่ น                   

พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิน่ รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รบัเลือก ดังนั้น จึง
ถือว่า นายชนินทร์  สุวรรณรัตน์  ปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ได้รับเลือกเป็น
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ นายชนินทร์  สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ได้รับ
เลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 

นายอินจันทร์  คำแปง ขอเชิญนายชนินทร์ สุวรรณรัตน์ ปฏิบัติหน้าทีเ่ลขานุการสภาเทศบาลตำบล 
(ประธานสภาฯ) เจริญราษฎร์ต่อไป  
 
ระเบียบวาระที ่ ๔.๒ พิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๑ รับหลักการ) 
ประธาน ขอเชิญนายชนินทร์  สุวรรณรัตน์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์                 

ชี้แจงข้อกฎหมาย  
นายชนินทร์  สุวรรณรัตน์ ชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
(เลขานุการสภาฯ) ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้อง

แบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ (๒) เหตุผลที่เสนอ
รา่งข้อบัญญัติ…  
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ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง                   ร่าง
ข้อบัญญัตินั ้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา
ก่อนรับหลักการก็ได้ ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด โดยให้นำวิธีการเลือกใน ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อ
กรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ 
ให้ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการให้ประธานสภา
ท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณทีผ่่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่น
นำเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระที่สามตามลำดับ 

ที่ประชมุ รับทราบ 
ประธาน เมื่อที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแล้ว จึงขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบล

เจริญราษฎร์ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะมีมติเห็นชอบรับหลักการหรือไม่ 

นายสมบูรณ์ บัวเขียว ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
(นายกเทศมนตรีฯ)  พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 
   เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์อีกครั้งหนึ่ง  
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้ 

   ๑. สถานะการคลัง 
       ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงนิ ดังนี้ 

    ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ๑8,269,320.32  บาท 
    ๑.๑.๒  เงนิสะสม   43,875,610.30   บาท 
    ๑.๑.๓  เงินทุนสำรองเงินสะสม  6,298,461.42  บาท 
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    ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน   
2 โครงการ รวม  1,087,000.00  บาท 

๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน                              
14  โครงการ รวม  7,200.00 บาท 

      ๑.๒   เงินกู้คงค้าง ๑,292,158.99  บาท  
 

๒.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64   
       (๑)  รายรับจริงทั้งสิ้น  29,669,284.56  บาท   ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร         38,053.74   บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      60,376.10   บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        55,937.28   บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์              0.00   บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  35,35๐.๐๐  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน              621.00  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร                 14,922,744.70  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                   14,556,198.74  บาท 
      (๒)  เงนิอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  8,394,263.92  บาท 
       (๓)  รายจ่ายจริง  จำนวน  ๒5,180,670.96   บาท  ประกอบด้วย 
   งบกลาง         10,433,037.53  บาท 
   งบบุคลากร       10,119,719.๐๐  บาท 
   งบดำเนินงาน      3,788,642.93  บาท 
   งบลงทุน              55,591.๐๐  บาท 

งบเงินอุดหนุน             783,68๐.๐๐  บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน            0.๐๐  บาท 
       (๔)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    

      จำนวน 7,946,256.92 บาท 
       (๕)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.๐0 บาท 
      (๖)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  0.00 บาท 

(๗)  รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู ้จำนวน ๐.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

รายรับ 
 

รายรับ รายรับจริง 

ปี ๒๕๖4 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖5 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๖ 

รายได้จัดเก็บเอง 
   

    หมวดภาษีอากร 38,053.74 235,๐๐๐.๐๐ 235,๐๐๐.๐๐ 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 60,379.10 15,5๐๐.๐๐ 15,5๐๐.๐๐ 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 55,937.28 50,๐๐๐.๐๐ 100,๐๐๐.๐๐ 

    หมวดรายได้เบด็เตล็ด 35,350.00 6,5๐๐.๐๐ 6,0๐๐.๐๐ 

    หมวดรายไดจ้ากทุน 621.00 1,๐๐๐.๐๐ 1,๐๐๐.๐๐ 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 190,341.12 308,๐๐๐.๐๐ 357,5๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 14,922,744.70 ๑4,900,๐๐๐.๐๐ ๑6,620,๐๐๐.๐๐ 

    รวมรายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

14,922,744.70 ๑4,900,๐๐๐.๐๐ ๑4,620,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุน 14,556,198.74 ๑5,792,๐๐๐.๐๐ ๑6,222,5๐๐.๐๐ 

   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

14,556,198.74 ๑5,792,๐๐๐.๐๐ ๑6,222,5๐๐.๐๐ 

รวม 29,669,284.56 31,00๐,๐๐๐.๐๐ 33,20๐,๐๐๐.๐๐ 
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คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี ๒๕๖4 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๕ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๖ 

จ่ายจากงบประมาณ    

    งบกลาง 10,433,037.53 11,702,44๐.๐๐ 11,826,60๐.๐๐ 

    งบบุคลากร   10,119,719.00 ๑2,186,90๐.๐๐ ๑3,108,30๐.๐๐ 

    งบดำเนินงาน   3,788,642.93 ๕,172,26๐.๐๐ 6,579,40๐.๐๐ 

    งบลงทุน   55,591.50 1,090,000.๐๐ 835,300.๐๐ 

    งบเงินอุดหนุน     783,680.00   848,4๐๐.๐๐   850,4๐๐.๐๐ 

รวมจ่ายจากงบประมาณ ๒5,180,670.96 31,000,0๐๐.๐๐ 33,200,0๐๐.๐๐ 
 

 รายละเอียดตามเอกสาร(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                 
ที่ให้ทุกท่านไปแล้ว 
 

ประธาน  ตามท่ีนายกเทศมนตรตีำบลเจริญราษฎร์ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น มสีมาชิกฯ 
ท่านใดจะอภิปรายหรอืไม่ ขอเชิญได้ 

นางทองจนัทร์ แก้วแปงจันทร์  มีข้อสอบถามจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
(สท.เขต ๑)                ๑. สอบถามการตั้งเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเจริญราษฎร์ ทีต่ั้งไว้ 

20,000 บาท ว่าทำไมตั้งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 ๒. สอบถามกรณีภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำไมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งรับไว้ 

200,000 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับจริงเพียง 2,614.24 บาท 
นายเกษม ใจบุญทา มีความเห็นว่าการตั้งเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ที่ตั้งไว้ 20,000 บาท  
(สท.เขต ๒)                ในปีนี้ตั้งงบประมาณน้อยไป ซ่ึงสมาชิกกองทุนฯ มีเพ่ิมข้ึนทุกป ี  
นายพร เครืออิน การต้ังเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเจริญราษฎร ์ควรให้มีความเหมาะสม 
(สท.เขต ๒)                เพียงพอ เนื่องจากในแต่ละปี มีผู้ป่วยเบิกค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เกรงว่าเงินกองทุนฯ                 

ไม่เพียงพอ 
นายถนอม เครื่องสนุก มีข้อสอบถามจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
(สท.เขต ๑)  ๑. ในส่วนของเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ ประชาชนเข้าถึง

ได้ยาก ส่วนมากจะเป็นในระบบกลุ่มที่เข้ามาขอรับเงินอุดหนุน และมีเงินสมทบจาก
รัฐบาลช่วยเหลือโดยตลอด ส่วนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ สมาชิกของกองทุน
ซึ่งเป็นประชาชนในตำบลเจริญราษฎร์ร่วมกันก่อตั้งขึ้น เทศบาลฯ ควรช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง เพราะรายรับส่วนใหญ่มาจากสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ และไม่ได้รับ
งบประมาณจากรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ควรจะสนับสนุนงบประมาณในส่วนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนฯ ให้มากกว่านี้ 
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 ๒. สอบถามงบประมาณที่ตั้งไว้ในการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคาร อปพร. 
เป็นการต่อเติมหรือเป็นการสร้างอาคารใหม ่ซึ่งใช้งบประมาณ 700,000 บาท 

ประธาน  สอบถามว่า มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ขอเชิญได้ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีผู ้ใดจะสอบถามหรืออภิปราย จึงขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ 

ชี้แจงข้อสอบถามของสมาชิกสภาฯ  
นายสมบูรณ์  บัวเขียว ขอชีแ้จงข้อสอบถามของสมาชิกสภาฯ ดังนี้ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ๑. กรณีการตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ทีต่ั้งไว้ 20,000 บาท 
 ซึ ่งตั ้งงบประมาณไว้น้อยกว่าปีที ่ผ่านมา เนื ่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     

มีรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น และหากกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ มีภาวะวิกฤตในเรื่องของ
งบประมาณ นายกเทศมนตรีฯ มีอำนาจในการโอนงบประมาณเพ่ิมให้ได้ 

 ๒. การเบิกเงินสวัสดิการชุมชนตำบลเจริญราษฎร์ กรณีมีผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล
และนำมาเบิกค่านอนในโรงพยายาล ซึ่งรายจ่ายของกองทุนฯ อาจจะเยอะแต่ในการนี้
ระเบียบฯ ของกองทุนได้กำหนดหลักเกณฑ์รายจ่ายไว้แล้ว จึงไม่เป็นปัญหาในการเบิก
จ่ายเงินให้กับสมาชิกกองทุนฯ แต่อย่างใด 

 ๓. สำหรับงบประมาณเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งลดลง เพราะระเบียบกองทุน สปสช. ให้ตั้งสมทบไม่น้อย
กว่า 50 % จึงตั้งไว้ 100,000 บาท และจะพิจารณาให้กองทุน สปสช. เข้าถึงกลุ่มคน
ทุกช่วงวัย โดยในปีนี้จะเสนอให้มีส่วนดำเนินการในด้านของโรงเรียนผู้สูงอายุด้วย 

 4. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เป็นการต่อเติมอาคาร อปพร.เพื่อใช้เป็นห้อง
ปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รองรับ
ภารกิจงานกู้ชีพ กู้ภัย เพ่ือให้มีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย 

 สำหรับในการชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มอบหมาย
ให้ นางสาวสรัญญา  พาไธสง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง 

ประธาน ขอเชิญนางสาวสรัญญา  พาไธสง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงกรณีการสอบถาม
การตั้งงบประมาณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

นางสาวสรัญญา พาไธสง  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีการประเมินในส่วนของ 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) ร้านค้าในตำบลเจริญราษฎร์ จำนวน 86 ราย ซ่ึงคิดจากการเสียภาษีโรงเรือนและ                  

ที่ดินเดิม ซ่ึงจะต้องได้รับการประเมินราคาที่ดิน ทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์ ในอัตรา
ร้อยละ 0.3 % จึงคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินภาษีดังกล่าวเพิ ่มขึ้น ในปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2566 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน  สอบถามว่า มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ขอเชิญได้ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธาน เมื ่อไม่ม ีผ ู ้ใดจะอภิปราย จึงขอมติจากที ่ประชุมว ่าจะเห็นชอบรับหลักการแห่ง                 
(ร่ าง )  เทศบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ายประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๖                             
ตามท่ีเสนอมาหรือไม ่

ที่ประชุม มีมติเหน็ชอบ 1๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี   ๔.๒  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประธาน ขอเชิญนายชนินทร์ สุวรรณรัตน์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ชี้แจง 
ระเบียบและข้อกฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายชนินทร์ สุวรรณรัตน์   ชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
(เลขานุการสภาฯ) ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสามัญ
ประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (๓) 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (๔) คณะกรรมการอื ่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่น
เห็นสมควร ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้น
จากหน้าที่เมื่อ (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น (๒) ตาย (๓) 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั ้นสิ้นสุดลง (๔) เลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง (๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจาก
หน้าที่ ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธาน ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี ้แจงระเบียบกฎหมายและที ่ประชุมมีมติเห็นชอบรับ                  
(ร ่าง)เทศบัญญัติ  เร ื ่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                        
ในวาระที่ ๑ (รับหลักการ) แล้วนั้น ต่อไปเป็นการคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการ              
แปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้
ที่ประชุมนำเสนอจำนวนคณะกรรมการฯ ว่าสมควรมีจำนวนเท่าใด 
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นายพร เครืออิน  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน ๕ คน 
(สท.เขต ๒) 
ประธาน ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน 
 ผู้รับรอง 

๑. นางคราณจณา  ตาคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๑ 
๒. นายเกษม  ใจบุญทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๒ 

ประธาน มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน เมือ่ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ

แปรญัตติ จำนวน ๕ คน  
ทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบ 1๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธาน ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ร่าง)เทศบัญญัตฯิ ลำดับที ่๑ 

นายเกษม ใจบุญทา ขอเสนอ นายถนอม  เครื่องสนุก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๑ เป็น 
(สท.เขต ๒) คณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ ลำดับที่ ๑ 
ประธาน ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน 

ผู้รับรอง 
๑. นางทองจันทร์  แก้วแปงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๑ 
๒. นางคราณจณา ตาคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๑ 

ประธาน มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน ขอให้ที่ประชุมลงมตวิ่าจะเห็นชอบให้นายถนอม  เครื่องสนุก สมาชิกสภาเทศบาลตำบล                  

เจริญราษฎร์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ ลำดับที่ ๑ 
หรือไม่ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 1๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธาน ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ร่าง)เทศบัญญัตฯิ ลำดับที่ ๒ 

นายพร เครืออิน ขอเสนอ นายเกษม ใจบุญทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๒ เป็น 
(สท.เขต 2) คณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ ลำดับที ่๒ 
ประธาน ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน 

ผู้รับรอง 
๑. นายไสว  บุญเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๑ 
๒. นายเชิด เดชมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๒ 



-14- 

ประธาน มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้นายเกษม ใจบุญทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

เจริญราษฎร์ เขต ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ ลำดับที่ ๒ หรอืไม่ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 1๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธาน ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคดัเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ร่าง)เทศบัญญัติฯ ลำดับที่ ๓ 

นายกรวิก ยะตั๋น ขอเสนอ นายเชิด  เดชมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต 2 เป็น 
(สท.เขต ๑) คณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ ลำดับที ่๓  
ประธาน ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน 

ผู้รับรอง 
๑. นายอนันต์  จอมเที่ยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต 1 
๒. นายประเสริฐ  วะรีวะราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๒ 

ประธาน มีทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ทีป่ระชุม ไม่มี 
ประธาน ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้นายเชิด  เดชมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล     

เจริญราษฎร์ เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ ลำดับที่ ๓ หรือไม่ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 1๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธาน ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ร่าง)เทศบัญญติัฯ ลำดับที่ ๔ 

นางทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์ ขอเสนอ นายไสว บุญเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๑ เป็น 
(สท.เขต 1) คณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ ลำดับที่ ๔ 
ประธาน ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน 

ผู้รบัรอง 
๑. นางคราณจณา  ตาคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๑ 
๒. นายกรวิก  ยะตั๋น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๒ 

ประธาน มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้นายไสว บุญเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตำบล                   
 เจริญราษฎร์ เขต ๑ เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ ลำดับที่ ๔ หรือไม่ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 1๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาลฯ 
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ประธาน ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ
(ร่าง)เทศบัญญัตฯิ ลำดับที่ ๕ 

นางคราณจณา ตาคำ ขอเสนอ นายอนันต์ จอมเที่ยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๑ 
(สท.เขต ๑) เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ ลำดับที่ ๕ 
ประธาน ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน 

ผู้รับรอง 
๑. นายถนอม  เครื่องสนุก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต 1 
๒. นายไสว  บุญเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต 1 

ประธาน มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้นายอนันต์ จอมเที่ยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

เจริญราษฎร ์เขต ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ ลำดับที่ ๕ 
หรือไม่ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 1๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธาน สรุปผู้ที่ได้รับเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ ครบจำนวน ๕ คน 
ดังนี้  

  ๑. นายถนอม เครื่องสนุก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๑ 
  ๒. นายเกษม  ใจบุญทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๒ 
  ๓. นายเชิด เดชมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๒ 
  ๔. นายไสว  บุญเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๑ 
  ๕. นายอนันต์ จอมเที่ยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร ์เขต ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติ                              
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประธาน ขอเชิญนายชนินทร์ สุวรรณรัตน์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี ้แจงข้อระเบียบฯ              
และกฎหมายต่อที่ประชุมฯ 

นายชนินทร์  สุวรรณรัตน์ ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรค

สาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั ่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนัน้” และข้อ ๔๙ ญัตติ
ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
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ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้ประธานสภา
ท้องถิ่น ส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควร
จะพิจารณาญัตตินั ้นหรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ ่นที ่สภาท้องถิ ่นตั ้งขึ ้นเพ่ือ
พิจารณาญัตตินั้น ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะ
หนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ ใน
การประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือ
เสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด  
ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างขอ้บัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั ้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญตัติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย ข้อ ๑๑๑ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นอาจลงมติให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใดดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้ แต่
ทั้งนี้ไม่ให้ประชุมเกินสามครั้ง การประชุมเกินกว่ากำหนดตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้
เมื่อมีเหตุจำเป็นและได้รับอนุมัติจากประธานสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๑๒ เมื่อคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการกระทำ
หรือเรื ่องที่พิจารณาอยู่นั ้น ให้เชิญในนามของประธานกรรมการคณะนั้น ข้อ ๑๑๓ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการสภาท้องถิ่นมีสิทธิเข้าฟังการ
ประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ ในกรณีเป็นการ
ประชุมลับผู้มีสิทธิเข้าฟังการประชุมจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม ซึ่ง
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นนั้นเท่านั้น ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการประชุม
ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะแสดงความเห็นได้เมื่อ
ประธานกรรมการสภาท้องถิ่นอนุญาตหรือขอให้แสดงความคิดเห็น ข้อ ๑๑๔ ภายใต้
บังคับข้อ ๑๑๓ ผู้เสนอญัตติ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิไปชี้แจง แสดงความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้น ส่วนผู้แปรญัตตินั้น มี
สิทธิชี้แจงได้เฉพาะที่ได้ขอแปรญัตติไว้ ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนด
นัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปร
ญัตติทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม  
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เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามกำหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่มา
ชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้
เริ่มประชุมในวันนั้น ให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนคำแปรญัตตินั้นแล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติ
จะม ีความจำเป ็นท ี ่ ไม ่อาจมาชี้แจงได ้และการประช ุมเร ื ่องน ั ้นย ังไม ่ เสร ็จสิ้น 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาคำแปรญัตติน ั ้นต่อไปก็ได้ ข้อ ๑๑๖                    
หากคณะกรรมการสภาท้องถิ ่นดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที ่สภาท้องถิ่น
กำหนดให้ประธานกรรมการรายงาน  ต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน ในกรณีตาม    
วรรคหนึ่ง ถ้าอยู่ในสมัยประชุมให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
เพ่ือลงมติให้ขยายเวลาที่ได้กำหนดไว้ หรือให้ดำเนินการตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควรแต่
ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีอำนาจประชุมนอกสมัยประชุม
ได้ตามข้อ ๑๑๑ วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตขยายเวลาที่กำหนด
ไว้ได้ตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ ในการประชุมสภาท้องถิ่นสมัย
ต่อไป จึงขอแจ้งระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุมทราบ  

ทีป่ระชุม รับทราบ 
ประธาน ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯ ไปแล้วนั้น ต่อไปขอให้ที่ประชุม

กำหนดระยะเวลาที่จะเสนอคำแปรญัตติ และสถานที่รับคำแปรญัตติ 
นางทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์ ขอเสนอระยะเวลา ๓ วัน ต้ังแต่วันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  
(สท.เขต ๒) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจรญิราษฎร์  
                               อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
ประธาน ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน 

ผู้รับรอง 
๑. นางคราณจณา  ตาคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๑ 
๒. นายเชิด  เดชมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เขต ๒ 

ประธาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน เม ื ่อไม่ม ีท ่านใดเสนออีก จ ึงขอมติในท ี ่ประช ุมว ่าเห ็นชอบกำหนดระยะเวลา                            

เสนอคำแปรญ ัตต ิ  จำนวน ๓ ว ัน  ต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่  ๑๑ – ๑3 สิงหาคม ๒๕๖๕                         
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ 
จงัหวัดพะเยา หรือไม ่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 1๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาลฯ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่  ขอเชิญได้ 
นายชนินทร์ สุวรรณรัตน์ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญติั เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
(เลขานุการสภาฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ คน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมแปรญัตติฯ 

ครั ้งแรก หลังจบการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ครั ้งนี้เพื ่อดำเนินการ                       
เล ื อกประธานและ เลขานุ การคณะกรรมการแปรญั ต ติ  (ร ่ า ง ) เทศบัญญ ัติ                               
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

คณะกรรมการแปรญัตติ  รับทราบ   
ประธาน   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่  ขอเชิญได้ 
นายสมบูรณ์ บัวเขียว ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านที่เห็นชอบรับหลักการแห่ง (ร่าง)เทศบัญญัติ 
(นายกเทศมนตรีฯ) เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ประธาน   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม ่ ขอเชิญได้ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก  จึงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  และ

ขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุม    เวลา  ๑๖.00 น. 

 

                        ชนินทร์ สุวรรณรัตน์    ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายชนินทร์ สวุรรณรัตน์) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ชั่วคราว      
 

                                          

                         ชนินทร์ สุวรรณรัตน์      ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายชนินทร์ สวุรรณรัตน์) 

         เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


