
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันศุกร์ที่  ๒  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖5  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

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

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอินจันทร์  คำแปง ประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 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  
๑๓ นายชนินทร์  สุวรรณรัตน์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชนินทร์  สุวรรณรัตน์  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสมบูรณ์  บัวเขียว นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ สมบูรณ์  บัวเขียว  
๒ นายเงิน  ปันสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ เงิน  ปันสุวรรณ์  
๓ นายสมคิด  คำจันทรา รองนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ สมคิด  คำจันทรา  
๔ นายปราโมทย์  พุ่มทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรตีำบลเจริญราษฎร ์ ปราโมทย์  พุ่มทรัพย์  
๕ นายสายอุดม  ไชยวงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร ์ สายอุดม  ไชยวงค์  
๖ นางสุกัลยา  จินตเกษกรรม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สุกัลยา  จินตเกษกรรม  
๗ นางสาวสรัญญา  พาไธสง ผู้อำนวยการกองคลัง สรัญญา  พาไธสง  
๘ นายสมาณ  บัวเขียว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สมาณ  บัวเขียว  
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

9 นายสำราญ  ชุ่มผวน ผู้อำนวยการกองช่าง สำราญ  ชุ่มผวน  
10 นางอุไรวรรณ  ปรีชาพัฒนา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล อุไรวรรณ  ปรีชาพัฒนา  

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
เจริญราษฎร์ จึงขอเชิญนายสายอุดม  ไชยวงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย เสร็จแล้วประธานจึงเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี                    
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   -  แจ้งประกาศสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล 

ตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประธาน   อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล 

เจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความ                   
ในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                 
(ฉบับที่  ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)                    
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ในการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่                          
28 กุมภาพันธ์  256๕ มีมติ เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบล                     
เจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 
๒๕๖๕ ถึง 27 กันยายน ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา   ๓๐ วัน 
ฉะนั้น สภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  จึงได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล                
เจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 
๒๕๖๕ ถึง 27 กันยายน ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที ่ 23  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอินจันทร์  คำแปง
ประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
                            ครั้งที ่๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมือ่วันพุธที ่ 10 สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
ประธาน ตามที่ได้แนบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2                   

ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันพุธที่  10 สิงหาคม  ๒๕๖๕ ไปพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุมสภาเทศบาลฯ ให้กับทุกท่านแล้ว เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตรวจสอบใน
รายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว ในการนี้ จึงขอสรุปรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5                    
เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม  ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมฟังอีกครั้ง และสอบถามที่ประชุมว่าจะมี
สมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าว หรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว               

จึงขอมติในทีป่ระชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ  10 สิงหาคม  ๒๕๖๕ หรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ การพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระท่ี ๒ แปรญัตติ) 
ประธาน ขอเชิญนายชนินทร์  สุวรรณรัตน์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์                 

ชี้แจงข้อกฎหมาย  
นายชนินทร์  สุวรรณรัตน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ
แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น อย่างอ่ืน ถ้าทีป่ระชุม
สภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติ
ไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหา
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดย
ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ                
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน 
แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา
จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการ
พิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสาม                 
ก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระ
ที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิน่ลงมติเฉพาะข้อที่ไดร้ะงับ ไว้เทา่นั้น และ 
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                    ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่
ประชุมสภาทอ้งถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

ประธาน ตามที่นายชนินทร์ สุวรรณรัตน์ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมสภาฯ 
ได้ รับทราบแล้ ว  และสภาเทศบาลตำบลเจริญ ราษฎร์ ในการประชุมสภาฯ                         
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑0 เดือน สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จำนวน ๕ คน และมีมติกำหนดให้มีการ
เสนอคำแปรญัตติ ระยะเวลา  ๓  วัน คือ  ในวันที่  ๑ 1 – ๑3 สิงหาคม ๒๕๖๕                    
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์                    
โดยได้จัดทำรายงานผลการแปรญัตติ(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลฯ แล้ว                   
บัดนี้ จึงขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติ(ร่าง) เทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รายงานผลการแปรญัตติฯ ให้สภาเทศบาลตำบล
เจริญราษฎร์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายเกษม ใจบุญทา  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
(ประธานกรรมการแปรญัตติฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  นายเกษม  ใจบุญทา สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
   เขต 2  ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ขอสรุปและรายงานผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 ดังนี้ 
ตามที่  สภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑ ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖5 เมื่อวันพุธที่ ๑0 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5  มีมติเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ ๑ แห่ง (ร่าง) เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 และได้มีมติกำหนด                    
ให้มีการเสนอคำแปรญัตติ ระยะเวลา  ๓  วัน คือ ในวันที่ ๑1 – ๑3 สิงหาคม ๒๕๖5 
เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอ          
แม่ใจ จังหวัดพะเยา  นั้น 
บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖5 เมื่อวันพุธที่ ๑0 สิงหาคม 
๒๕๖5 และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖5 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖5  ขอสรุปและรายงาน
ผลการพิจารณาแปรญัตติ(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 ดังนี้ 
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   ๑.  คณะกรรมการแปรญัตติ ได้แก่ 
  ๑.๑ นายเกษม      ใจบุญทา  ประธานกรรมการฯ 
  ๑.๒ นายเชิด        เดชมนต ์  กรรมการฯ 
  ๑.๓ นายไสว      บุญเกิด  กรรมการฯ 
  ๑.๔ นายอนันต์       จอมเที่ยง  กรรมการฯ 
  ๑.๕ นายถนอม       เครื่องสนุก  กรรมการและเลขานุการฯ 

   ๒.  ผู้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ไม่มี 
๓.  ผลการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖6 

          ชือ่ร่างเทศบัญญัติ      ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำ และไม่มี
กรรมการฯ ขอสงวนถ้อยคำ ไมม่ีการแก้ไขข้อความ ให้คงไว้
ตามร่างเดิม 

   ส่วนที่ ๑  คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
 - ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำ และไม่มีกรรมการฯ  
   ขอสงวนถ้อยคำ ไมม่ีการแก้ไขข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

        ส่วนที่ ๒  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ (ร่าง)เทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณ 
   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  

 - ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำ และไม่มีกรรมการฯ  
      ขอสงวนถ้อยคำ ไมม่ีการแก้ไขข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม     
  
   ส่วนที่  ๓  รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจำปี 
                        งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
     -   รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   -   รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจำปี 
       งบประมาณ พ.ศ. 2566 
   -   รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   -   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจำปี 
                งบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ๑)  แผนงานงบกลาง 
    ๒)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

        ๓)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน     
    ๔)  แผนงานการศึกษา 
    ๕)  แผนงานสาธารณสุข  
    ๖)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    ๗)  แผนงานเคหะและชุมชน 
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    ๘)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ๙)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ๑๐)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    ๑๑)  แผนงานการเกษตร    

 - ไมมี่ผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำ และไม่มีกรรมการฯ  
      ขอสงวนถ้อยคำ ไมม่ีการแก้ไขข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม  
   -   (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

          - ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำ และไม่มีกรรมการฯ  
     ขอสงวนถ้อยคำ ไมม่ีการแก้ไขข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออก
เสียง ๑ เสียง คือประธานกรรมการฯ  ให้คงร่างเดิมแห่ง (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

   จึงขอรายงานเสนอผลสรุปการตรวจพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ ๒  และวาระที่ ๓  ต่อไป  
   ขอบคุณครับ 
ประธาน ตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติ  โดยคณะกรรมการฯ 

เห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่ง (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ มีท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่ ขอเชิญได้  

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

เห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่ง (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอมาหรือไม่  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 1๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี   ๔.๒  การพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๓ ตราเป็นเทศบัญญัติ)  

ประธาน เมื่อที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการในวาระที่  ๑  และเห็นชอบการแปรญัตติ(ร่าง)                   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามท่ีคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ เสนอในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ) แล้ว  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓                  
ขั้นพิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  โดยไม่มีการอภิปรายอีก 
และขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  หรือไม่  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 1๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาลฯ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก  จึงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้                         

และขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุม    เวลา  ๑๕.๒๐ น. 

 

                                        ชนินทร์ สวุรรณรัตน์        ผู้บันทึก/จัดทำรายงานการประชุม 

       (นายชนินทร์ สวุรรณรัตน์) 
         เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า สภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒                    
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันพุธที ่ 10 สิงหาคม  ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
เจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที ่ 2 กันยายน  ๒๕๖๕ 

 

    ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

 
              อินจันทร์  คำแปง     ผู้รับรอง                                        

                (นายอินจันทร์  คำแปง) 
                                            ประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


