
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันจันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

******************* 
 
ผู้มาประชุม 
 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล  
 2.นายพงศ์ชัย อำลอย  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
  3.นายอนันต์ ปานทอง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 4.นายอรรถพล งามพร้อม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 5.นายสมควร นุ่มนวล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
 6.นายอนันต์ มณีลาภ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 7.นายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 8.นายอธิปติ นาคราช           ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 9.นายภราดร บัวพรหม  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นายคนิน ชาญสวัสดิ ์  ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 เทศบาลตำบลหลักช้าง 
 1.นายชินวรณ์ วิเชียร  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 2.นายวินัย มีแก้ว  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 3.นายสมชาย ยะโส  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 4.นายวิรัตน์  นุ่มนวล  ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 5.นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ตำแหน่ง  นิติกร 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อถึงเวลา นายภราดร บัวพรหม ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หลักช้าง เข้าห้องประชุม และเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้างครบองค์ประชุมแล้ว นายภราดร บัวพรหม  
ได้เรียนเชิญนายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย 
 นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้เปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังต่อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ   ซ่ึงวันนี้ทางผู้บริหารมีญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครับ 
       
ที่ประชุม    - รับทราบ -   
  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน 
พ.ศ.2562  ว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไข หรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  - ครบั หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
ประธานสภาฯ   แล้วด้วยครับ 
 
ที่ประชุม  มีมติ   รับรอง           จำนวน            7           เสียง 
     ไม่รับรอง        จำนวน            0           เสียง 
     งดออกเสียง     จำนวน            2           เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา 2.นายสมควร นุ่มนวล) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน        7      เสียง  
ประธานสภาฯ   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  พิจารณาญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
   
   เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกทา่น  
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายภราดร บวัพรหม เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงข้อกฎหมายดังนี้ 
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5  
   ข้อ ๒๕ "ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็น

กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี" 

   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  

     ข้อ 22 " ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
    แนวทางในการจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการ
    รายรับและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม 
    รายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทกุหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ 
    คำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ " 
     ข้อ 23 " ให้ เจ้าหน้าที่ งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ 
    วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วให้เสนอต่อต่อคณะผู้บริหาร
    ท้องถิ่น 
     วรรค 2 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้ พิจารณาอนุมัติ ให้ตั้ งเงิน
    งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
    รวบรวม และเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  อีก
    ครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่ 
    ๑๕ สิงหาคม " 
     ข้อ 24 " ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่
    สามารถที่จะนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทัน
    ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงาน
    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้รายงาน
    นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ" 
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     วรรค 2 "สำหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หาก 
    นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถนำร่างงบประมาณ 
    รายจ่ายประจำปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที ่
    กำหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่  
    ๑๕ สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน" 

ข้อ 25 "การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของ
สภาท้องถิ่นและการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอำนาจ
อนุมัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ" 

   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

   ข้อ 45 "ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวะระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมตัิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้" 

   วรรค 2 "ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ 

   วรรค 3 "ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม วาระรวด
เดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ 

  แปรญัตติไว้ไมน่้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น " 

   ข้อ 47 " ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว"  

   วรรค 2 "เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง 
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้" 

      ข้อ 62 "เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่น
     เสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
     งบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
     หลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก
     สภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม" 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงต่อสภาเทศบาลครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
 
นายสมชาย ยะโส   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
เลขานุการนายกฯ กระผมนายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกฯได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้

ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

เรื่อง    เสนอญัตติ  ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

 ข้าพเจ้า นายชินวรณ์  วิเชียร นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ขอเสนอ
ญัตติเรื่อง “รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 
เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลหลักช้างพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 
ข้อ ๒๕  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2543  ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลหลักช้างเพ่ือพิจารณาต่อไป  

จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลหลักช้างโปรดพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่  1 ขั้นรับ
หลักการ ต่อไป 

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้างเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

         ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ)......................................................ผู้เสนอ 
         ( นายชินวรณ์  วิเชียร  ) 

                                         นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
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นายสมชาย ยะโส   ต่อไปเป็นคำแถลงงบประมาณครับ 
เลขานุการนายกฯ 
 

คำแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหลักช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหลักช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักช้าง 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินการ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ดังต่อไป 

1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันที่  30  มิถุนายน พ.ศ. 2562  เทศบาลตำบลหลักช้าง  
        ณ วันที่  30  มิถุนายน พ.ศ. 2562 
        1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  63,031,370.86  บาท 
        1.1.2 เงินสะสม                   31,277,067.10           บาท 
        1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม         27,765,763.46  บาท 
        1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ เป็นเงิน - บาท 
        1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน  1,520,600.-บาท   
  1.2 เงินกู้คงค้าง       -        บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
     (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  51,333,452.73 บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร      283,873.06  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  268,330.40  บาท  
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    475,799.88  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 403,362.00  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      83,290.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน                                        -         บาท          
 หมวดภาษจีดัสรร          21,257,324.39    บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         22,626,509.00  บาท 
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      (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  20,000.00  บาท   
      (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ            5,935,000.00  บาท 
 

 
    (4) รายจ่ายจริง จำนวน   35,502,714.55 บาท   ประกอบด้วย   
  งบกลาง                                                     11,254,337.50  บาท 
  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ฝ่ายการเมืองและลูกจ้างประจำ)           11,185,340.00  บาท 
  งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค)     6,755,807.05  บาท 
  งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)                     2,298,580.00  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน)                                             -           บาท 

  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                                        4,008,650.00  บาท  
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ               5,935,000.00  บาท 

    (6) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่                         1,034,500.00  บาท 
 
นายสมชาย ยะโส   ต่อไปเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครบั 
เลขานุการนายกฯ 
 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลหลักช้าง     

อำเภอช้างกลาง   จังหวดันครศรีธรรมราช 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  มาตรา  65   จึงตราเทศบัญญัติ 
ขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง และโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    

ข้อ   1   เทศบัญญัติ นี้  เรียกว่า  “ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 
ข้อ   2   เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   เป็นต้นไป 
ข้อ   3   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   เป็นจำนวน รวม 

                      ทั้งสิ้น  47,000,000.- บาท   
ข้อ   4   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,000,000.- บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
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แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 14,488,240.00 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,463,240.00 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,025,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 14,374,537.00 
          แผนงานการศึกษา 10,056,597.00 
          แผนงานสาธารณสุข 285,000.00 
          แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 0.00 
          แผนงานเคหะและชุมชน 3,327,940.00 
          แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 225,000.00 
          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 480,000.00 
ด้านเศรษฐกิจ 4,339,000.00 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,289,000.00 
          แผนงานการเกษตร 30,000.00 
          แผนงานการพาณิชย ์ 1,020,000.00 
ด้านการดำเนินงานอ่ืน 13,798,223.00 
          งบกลาง 13,798,223.00 
                               งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 47,000,000.00 

  
 
    ข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย - 

 
 ข้อ  6  ให้นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล 
 ข้อ  7  ให้นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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                    ประกาศ  ณ  วันที่........................................................................... 

 
                                                                              (ลงนาม)           
                            (นายชินวรณ ์  วิเชียร) 
                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 

ในส่วนของรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีแนบมาให้สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว  
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบ และพิจารณา 
ประธานสภาฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระที่ 1 
    ขั้นรับหลักการ ว่าควรจะรับหลักการหรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปราย
    ก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว ขอเชิญครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ    หากไม่มี กระผมขอ มติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบว่าจะรับ
    หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    2563 ในวาระท่ี 1 หรือไม่ ขอมติที่ประชุม โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม    มีมติ   เห็นชอบ       จำนวน          8        เสียง 
              ไม่เห็นชอบ    จำนวน          0        เสียง 
              งดออกเสียง   จำนวน          1        เสียง  

(งดออกเสียง นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน      8       เสียง  
ประธานสภาฯ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแล้ว ลำดับถัดไปก่อนที่จะส่ง 
ประธานสภาฯ ร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  2563  ให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้องครับ 
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นายภราดร บัวพรหม  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554  
   ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า

จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่ าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย ละเอียด และที่
ป ระชุ มสภาท้ องถิ่ น จะต้ องก ำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติ ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ด้วย  

   วรรค 2 ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตาม
วรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้ แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่น เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ  

   วรรค 3 การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  
   วรรค 4 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณา

สามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอ คำแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ 
   ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่า 
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่  น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

วรรค 2 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย 
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง ข้อ สงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่เป็นกรรมการแปรญัตติ 

และทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญสมาชิกเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ขอเชิญครับ 

 
นายพงศ์ชัย อำลอย  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายพงศ์ชัย อำลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ นาย

อรรถพล งามพร้อม สมาชิกสภาฯเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ 



-11- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ ผู้รับรอง  1.  นายอนันต์  มณีลาภ   สมาชิกสภาฯเขต 1    
    2.  นายอธิปติ  นาคราช   สมาชิกสภาฯเขต 2 
 
นายภราดร บัวพรหม  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ กระผมนายภราดร บัวพรหม เลขานุการสภาฯ ขอเสนอชื่ อ  
  นายอนันต์  มณีลาภ สมาชิกสภาฯเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ ผู้รับรอง  1.นายพงศ์ชัย อำลอย           สมาชิกสภาฯเขต 1  
    2.นายอรรถพล  งามพร้อม     สมาชิกสภาฯเขต 2 
 
นายอนันต์ มณีลาภ  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายอนันต์ มณีลาภ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ นาย

พงศ์ชัย อำลอย สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ ผู้รับรอง  1.นายอธิปติ  นาคราช   สมาชิกสภาฯเขต 2  
    2.นายภราดร บัวพรหม  สมาชิกสภาฯเขต 1 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ไม่ทราบว่ามีใครจะเสนอสมาชิกท่านใดเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติอีกบ้างครับ ถ้ามีขอเชิญครับ 
 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติอีก กระผมขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน คือ 
   1.นายอรรถพล งามพร้อม สมาชิกสภาฯเขต 2 
   2.นายอนันต์ มณีลาภ  สมาชิกสภาฯเขต 1 
   3.นายพงศ์ชัย อำลอย  สมาชิกสภาฯเขต 1 
   ครับ เมื่อสมาชิกสภาฯมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว จึงขอส่งร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดอีกครั้ง 
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   การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกให้เป็น

หน้าที่ของเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 109 เชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติครั้งแรก ขอเชิญครับ 

 
นายภราดร บัวพรหม  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ กระผมนายภราดร บัวพรหม เลขานุการสภาฯ ขอนัดประชุมและเปิดประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกเพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 นี้เวลา 10.00 
น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

 
คณะกรรมการแปรญัตติ  - รับทราบ - 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  กระผมขอหารือที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ว่า ควรจะกำหนดระยะเวลา 
ประธานสภาฯ ในการแปรญัตติกี่วัน ควรกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ

แปรญัตติกี่วัน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้แสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ 
 
นายอนันต์ มณีลาภ  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ กระผม นายอนันต์ มณีลาภ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอว่าควร

กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรวม 3 วัน โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 23 , 24 และ 25 ตุลาคม 
2562 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลัก
ช้าง  แล้วประชุมแปรญัตติในวันจันทร์  ที่  28  ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 
น. ถึง 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ ถ้ามีขอเชิญครับ 
 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองข้อเสนอของ นายอนันต์ มณีลาภ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยครับ 
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นายภราดร บัวพรหม   มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมรวม 8 คน  
เลขานุการสภาฯ   (สมควร นุ่มนวล เดินออกจากห้องประชุม)  
 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน            7           เสียง 
     ไม่เห็นชอบ        จำนวน            0           เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน            1           เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน        7        เสียง  
ประธานสภาฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของนายอนันต์ มณีลาภ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ที่ได้กำหนด

ระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติรวม 3 วัน โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติในวันที่ 23 , 24 และ 25 ตุลาคม 2562 นี้ เวลา 8.30 น. ถึง 
16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง และประชุมแปรญัตติ
เพ่ือพิจารณาคำแปรญัตติในวันจันทร์  ที่  28  ตุลาคม 2562   เวลา 10.00 
น. ถึง 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

 
ที่ประชุม    -รับทราบ- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายชินวรณ์ วิเชียร   ก่อนอ่ืน นายกฯและคณะผู้บริหารขอขอบคุณสมาชิกสภาฯที่ลงมติรับ 
นายกฯหลักช้าง หลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2563  
   อีกเรื่อง นายกเทศมนตรีขอเรียนเชิญ และขอความร่วมมือจากสมาชิก

สภาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพ่ือก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 24 
ห้อง ณ วัดหลักช้าง หมู่ที่  6 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ขึ้น 15 ค่ ำ 
เดือน 12 นี้ด้วยครับ   ขอบคุณครับ 

  
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม เชิญครับ 
 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดการประชุม  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  
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ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
     (ลงชื่อ)  นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี    ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี) 
                      นิติกรปฏิบัติการ 
 
 
     (ลงชื่อ)     นายภราดร บัวพรหม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายภราดร บัวพรหม) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ตรวจถูกต้อง 

 
 
  (ลงชื่อ) นายอรรถพล งามพร้อม กรรมการ 
   (นายอรรถพล งามพร้อม) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง เขต 2 
 
 
  (ลงชื่อ)  นายพงศ์ชัย อำลอย กรรมการ 
   (นายพงศ์ชัย อำลอย) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง เขต 1 
 
 
  (ลงชื่อ) นายอนันต์ มณีลาภ กรรมการ 
   (นายอนันต์ มณีลาภ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง เขต 1 
 

สภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้รับรองรายงานการประชุมฯ 
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 

 
  (ลงชื่อ) นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช    ผู้รับรอง 
           (นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 


