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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  2564 

วันศุกร์ที่  ๑๓  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด 

 
ผู้เข้าประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายสุเทพ  เปรียบจัตุรัส  ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด สุเทพ  เปรียบจัตุรัส  
2. นางนัดดา  ตอนจอหอ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด นัดดา  ตอนจอหอ   
3. นายมนัส  ดอกบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 มนัส  ดอกบุญนาค 
4. นายชนะ นิจจอหอ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ชนะ  นิจจอหอ   
5. นายวีระ กว้างนอก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 วีระ กว้างนอก   
6. นายสนิท  ชวนโพธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 สนิท  ชวนโพธิ์   
7. นายนัฎฐวุฒิ  ขันแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล เขต   1 นัฎฐวุฒิ  ขันแก้ว   
8. ร้อยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด   สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 มารุต  วังคะฮาด   
9. นายสุรัตน์  เชิดโคกสูง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 สุรัตน์  เชิดโคกสูง   

10. นายบุญช่วย  สนใหม่  สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 บุญช่วย  สนใหม ่ 
11. นายศิลป์ศรุต บุญญานุสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 ศิลป์ศรุต บุญญานุสนธิ์  
12 .  นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 พีรเดช  เชี่ยวจอหอ  
13. ว่าที่ร้อยเอกสกล  พละเสน เลขานุการสภาเทศบาลฯ สกล  พละเสน 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายธูป  รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ธูป  รอดจอหอ 
2. นายสนอง  ไขโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด สนอง  ไขโพธิ์ 
3. นางวิไล  นาคดิลก รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด วิไล  นาคดิเลก 
4. นายเกริกชัย  นิลศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตลาด เกริกชัย  นิลศิริ 
5. นายสวง    ชวนโพธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตลาด สวง ชวนโพธิ์ 
6. นางสาวนัยน์ปพร  กองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นัยน์ปพร  กองสุวรรณ์ 
7. นางสาวภันทิลา วิรากานต์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ภันทิลา วิรากานต์ 

ผู้เข้ารับฟังประชุม 
๑ นายวินัย  ชวนโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ วินัย  ชวนโพธิ ์

ผู้มาประชุม  ....13...... คน 
ผู้ไม่มาประชุม  .......-....... คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  .....7.....  คน 
ผู้เข้ารับฟังประชุม          .....1....... คน 
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เริ่มการประชุม  เวลา  09.00  น. 

              เมื่อถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  ได้ตรวจสอบองค์ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  จำนวน 
12  คน  มาประชุม  จำนวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  นายสุเทพ  เปรียบจัตุรัส  ตำแหน่ง ประธานสภา
เทศบาลตำบลตลาด ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ในที่ประชุม และว่าที่ร้อยเอกสกล  พละเสน ตำแหน่ง เลขานกุารสภาฯ  
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาด  

ปลัดเทศบาล  เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดำเนิน     
เลขานุการสภาฯ  การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1             

        ประจำปี   2564  วันที่  30 กรกฎาคม  2564    

ประธานสภาฯ -ตามที่สภาเทศบาลตำบลตลาด  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด   สมัยสามัญ  
สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่  1  ประจำปี 2564   เมื ่อว ันที ่  30  กรกฎาคม  2564  และ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  ในคราวประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งที่  ๕/2564  เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2564 
โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไม่มีการแก้ไขเพิ ่มเติม จึงขอให้สมาชิกฯ        
ทุกท่าน ได้พิจารณาว่าจะมีแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด   
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564   เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม 2564   หรือไม่    

-หากไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564   เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2564   ต่อไป 

-ก่อนที่จะมีการลงมติ ได้มีการตรวจสอบองค์ประชุม จำนวนสมาชิก ๑๒ คน    สมาชิกท่ี
มีอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๒ คน ครบองค์ประชุม   

มติที่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
3.1 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย    

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕ (วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ)    

ประธานสภาฯ -ตามท่ีสภาเทศบาตำบลตลาด ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
  ตำบลตลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 วาระท่ี 1  ในคราวประชุม 

สภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 30  
กรกฎาคม  ๒๕๖4 และมติที ่ประชุมสภาฯ ให้เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ       
แปรญัตติในระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม  2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตำบลตลาด และประชุมพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติใน วันที่ 9 สิงหาคม 
๒๕๖4  เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบระชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด นั้น 
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  บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ให้ประธานสภาเทศบาลตำบล
ตลาดแล้ว  เรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานผลการพิจารณาการ
แปรญัตติฯ ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดทราบ 

นายวีระ  กว้างนอก -เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดทุกท่าน กระผม  
ประธานคณะกรรมการ นายวีระ  กว้างนอก  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตามที่สภาเทศบาลตำบลตลาด  

แปรญัตติ ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด  เรื ่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (วาระที่  1 ขั้นรับหลักการ) ในคราวประชุม
สภาเทศบาลตำบลตลาด  สมัยสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่ 1 ประจำปี  2564 และมติที่
ประชุมสภาฯ ให้เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันที ่ 4 -7 
สิงหาคม  2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด และ
ประชุมพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติใน  วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา 14.30 น. เป็น
ต้นไป ณ ห้องบระชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  ปรากฏว่า  มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลตลาด  จำนวน 1 ราย  จำนวน  1  รายการ   คือ  นายกเทศมนตรี
ตำบลตลาด   รายละเอียด  ดังนี้ 

              นายธูป  รอดจอหอ  นายกเทศมนตรีตำบลตลาด 
ขอเปลี่ยนแปลงคำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

พ.ศ.  2565  ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2565  เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของคำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.  2565  ในระบบ  
E-laas  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  7   สิงหาคม  2564  ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564   

   ดังนั้น  เพื่อให้รายละเอียดคำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  พ.ศ.  2565  ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหนังสือสั่งการ จึงเสนอ
แปรญัตติเปลี่ยนแปลงฯ  ดังนี้ 

    คำแถลงใหม่ 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาด จะได้เสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลตลาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
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1. สถานะการคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 93,449,902.34 บาท 
      1.1.2 เงินสะสม จำนวน 105,952,569.68 บาท 
      1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 26,737,291.57 บาท 
      1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการกันเง ินไว ้โดยยังไม่ได้ก ่อหนี ้ผ ูกพัน จำนวน 8 

โครงการ รวม 817,600.00 บาท 
      1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1 รายรับจริง จำนวน 59,464,387.10 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร จำนวน 607,348.11       บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จำนวน 1,705,473.50 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 949,532.64 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย์ 

จำนวน            0.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน     36,672.42 บาท 

หมวดรายได้จากทุน จำนวน              0.00 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 37,756,587.43  บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 18,408,773.00  บาท 
[km 

 

2.2 เง ินอ ุดหน ุนท ี ่ร ัฐบาลให ้โดยระบ ุว ัตถ ุประสงค ์ จำนวน 
24,651.00 บาท 

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 38,469,719.33 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง จำนวน 11,238,703.08 บาท 

งบบุคลากร จำนวน 14,463,632.00 บาท 

งบดำเนินงาน จำนวน 8,377,239.47 บาท 

งบลงทุน จำนวน 835,658.00 บาท 

งบเงิน
อุดหนุน 

จำนวน 3,536,486.78 บาท 

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 18,000.00 บาท 
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2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จำนวน 24,651.00 บาท 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 
6,457,254.28 บาท 

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวันที่  9  สิงหาคม  2564  สรุปผลการ
พิจารณา ดังนี้ 

ส่วนที่  1    คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
                พ.ศ. 2565 

     -มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงตามคำเสนอยื่น      
แปรญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลตลาด 

ส่วนที่  2   เทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 

               ๑. แผนงานงบกลาง 
           ๑.๑ งานงบกลาง 
    -มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    ๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        ๒.๑ งานบริหารทั่วไป 
        ๒.๒ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
        ๒.๓ งานบริหารงานคลัง 
           ๒.๔ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
    -มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    ๓. แผนงานการรักษาความสงบ 
        ๓.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
        ๓.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     -มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    ๔. แผนงานการศึกษา 
         ๔.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
         ๔.๒ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
         ๔.๓ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 
     -มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    ๕. แผนงานสาธารณสุข 
         ๕.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข 
         ๕.๒ งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืนๆ 
     -มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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     ๖. แผนงานเคหะและชุมชน 
         ๖.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     -มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม 
     ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         ๗.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๗.๒ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
     -มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    ๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
        ๘.๑ งานกีฬาและนันทนาการ  
        ๘.๒ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
     -มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    ๙. แผนงานการเกษตร  
         ๙.๑ งานส่งเสริมการเกษตร 
     -มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม 

ประธานสภาฯ - ก่อนที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ)  เชิญเลขานุการสภาฯ  

ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลตำตลาดทราบ 
  

เลขานุการสภาฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554   

   ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ    
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม     
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน   

   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแกไ้ข  
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก   

   ถ้าข้อความในข้อใดที ่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่  
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มี  
มติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา   
เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป  
สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้   

   ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว        
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

   เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม  
วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

   ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับ    
ไว้เท่านั้น 
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ประธานสภาฯ -ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้นำเสนอรายละเอียดการพิจารณาในการแปรญัตติ
ร่างบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  และเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  

  -มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะมีอภิปรายหรือไม่  / เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ประสงค์
จะอภิปราย ต่อไปจะได้มีการขอมติที่ประชุมสภาฯ  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลตลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (วาระที่ 2    
ขั้นแปรญัตติ)  

-ก่อนที่จะมีการลงมติ ได้มีการตรวจสอบองค์ประชุม จำนวนสมาชิก ๑๒ คน    สมาชิกท่ี
มีอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๒ คน ครบองค์ประชุม   

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ร่างเดิม)    

มติที่ประชุม -ไม่มี  

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด           
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ฉบับที่มีการแก้ไข)    

มติที่ประชุม -เห็นชอบ  (เห็นชอบ  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง) 

ประธานสภาฯ  -พักการประชุม  15  นาที  

3.2 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕  (วาระท่ี 3  ลงมติ)      

ประธานสภาฯ -ตามที่สภาเทศบาลตำบลตลาดได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด           
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) 
ตามร่างเทศบัญญัตฯิ  (ฉบับที่มีการแก้ไข)  แล้วนั้น  ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (วาระท่ี 
3 ขั้นลงมติ)  เชิญเลขานุการฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทราบ    

เลขานุการสภาฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554    

   ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่    
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระ  
นี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   

ประธานสภาฯ -เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปจะได้มีขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลตลาด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลตลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565    

-ก่อนที่จะมีการลงมติ ได้มีการตรวจสอบองค์ประชุม จำนวนสมาชิก ๑๒ คน    สมาชิกท่ี
มีอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๒ คน ครบองค์ประชุม   
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 มติที่ประชุม -เห็นชอบ (เห็นชอบ  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง) 

 3.3  พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564   

ประธานสภาฯ -เชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาด ชี้แจงรายละเอียด  

นายกเทศมนตรีฯ  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดทุกท่าน  
กระผม นายธูป  รอดจอหอ  นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ขอเสนอญัตติการพิจารณา      
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

       หลักการ 

ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ และให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรั กษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 เทศบาลอาจใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล 
 1.  ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลตลาด มีรายได้จากการ
จัดเก็บเองและจากการได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนจำกัด และมีภารกิจหน้าที่ จะต้อง
ดำเนินการหลายด้าน จึงไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแก้ไข
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั ่วถึง ซึ ่งโครงการที ่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม       
เป็นโครงการที่จำเป็นและมีความสำคัญเพื่อช่วยพัฒนาและเป็นการแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับจำนวนเงินสะสมที่มีอยู่สามารถดำเนินโครงการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

2.  การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื ่อดำเนินการ
โครงการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นกิจกรรมที่ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรงเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการคมนาคมใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา เป็นโครงการจำเป็นเร่งด่วน ทั ้งนี ้ได้มีแผนพัฒนาที่จะสามารถดำเนิน
โครงการได้ 

3.  ได้แจ้งกองคลัง ตรวจสอบยอดเงินสะสมคงเหลือ พร้อมจัดทำแบบสรุป
ยอดเงินคงเหลือแล้วมีเงินสะสมคงเหลือนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน 25,๓๘๐,90๕.๐๔.-บาท  
(ตามระเบียบประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม) 

โดยโครงการที่จะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน  3  โครงการ  เป็นเงิน  
3,333,750.-บาท (สามล้านสามแสนสามหมื ่นสามพันเจ็ดร ้อยห้าส ิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
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1.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านบุ - ลองตอง (บริเวณทางเข้าวัด
กระฉอด) หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 29 
ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 1.40 เมตร จำนวน 2 บ่อ       
ฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวรวม 31 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาด
กำหนด งบประมาณ  83,65๐.- บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหมู่บ้านเพชรลดา 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 410 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2 ,050 ตารางเมตร และ ท่อระบายน้ำ 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด งบประมาณ  2,881,๐๐๐.- บาท 

3.โครงการวางท่อเชื่อมทาง ถนนเลียบคลองชลประทานสาย LMC ปตร.จอหอ 
หมู ่ที ่ 1 ถึง หมู ่ที ่ 5 ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 185 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด งบประมาณ 369,1๐๐.- บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลตลาดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561   
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

 (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือกิจการที ่จัดทำเพื ่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายกำหนด  

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว  

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่ม ีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เมื ่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
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ประธานสภาฯ -นายกเทศมนตรีได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  และเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว      
 -มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะมีอภิปรายหรือไม่  / เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ประสงค์
จะอภิปราย ต่อไปจะได้มีการขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดยจะขอมติเป็นรายโครงการ 

-ก่อนที่จะมีการลงมติ ได้มีการตรวจสอบองค์ประชุม จำนวนสมาชิก ๑๒ คน    สมาชิกท่ี
มีอยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๒ คน ครบองค์ประชุม   

1.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านบุ - ลองตอง (บริเวณทางเข้าวัดกระฉอด) 
หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 29 ท่อน บ่อพัก 
คสล. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 1.40 เมตร จำนวน 2 บ่อ       ฝาตะแกรง
เหล็กหล่อ ความยาวรวม 31 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาด กำหนด 
งบประมาณ  83,65๐.- บาท  

มติที่ประชุม เห็นชอบ   (เห็นขอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง) 

ประธานสภาฯ  2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหมู่บ้านเพชรลดา หมู่ที่ 7 
บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 410 เมตร หนา    
0.15 เมตร พื ้นที ่ผ ิวจราจรไม่น ้อยกว่า 2 ,050 ตารางเมตร และ ท่อระบายน้ำ 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด งบประมาณ  2,881,๐๐๐.๐๐ บาท   

มติที่ประชุม เห็นชอบ  (เห็นขอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง) 

ประธานสภาฯ  3.โครงการวางท่อเชื่อมทาง ถนนเลียบคลองชลประทานสาย LMC ปตร.จอหอ หมู่ที่ 1 
ถึง หมู่ที่ 5 ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 185 ท่อน รายะเอียดตาม  
แบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด งบประมาณ 369,1๐๐.๐๐ บาท  

มติที่ประขุม               เห็นชอบ (เห็นขอบ  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  1  เสียง (นายวีระ  กว้างนอก)                 
งดออกเสียง  1  เสียง) 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี)    
 -ไม่มี 

ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี  ๒๕๖๔    
ก็ได้ประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านที่มา
ประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 

เลิกประชุม เวลา   ๑๐.๔๐  น.  

  
       ว่าที่ร้อยเอก    สกล  พละเสน 

 (สกล  พละเสน) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาด 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาทศบาลฯ ได้มีการประชุมตรวจรายงานการประชุม สภา
เทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ครั ้งที ่ ๒ เมื ่อศุกร์ที ่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วในคราวประชุม  
ครั้งที ่ ๖  เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม    ๒๕๖๔ 
    

 

ศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์          วีระ  กว้างนอก 
                   (นายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์)     (นายวีระ  กว้างนอก) 
    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          พีรเดช  เชี่ยวจอหอ     ชนะ  นิจจอหอ 
 (นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ)          (นายชนะ  นิจจอหอ) 

               กรรมการตรวจรายงานการประชุม                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
  ร้อยตำรวจโท  มารุต   วังคะฮาด 
                        (มารุต   วังคะฮาด) 
  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 สภาเทศบาลตำบลตลาด ได้มีการประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลตลาด  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓   ครั้งที่  ๑   ประจำปี  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่    17    กันยายน  ๒๕๖๔  
  

 
    สุเทพ   เปรียบจัตุรัส 
(นายสุเทพ   เปรียบจัตุรัส) 

       ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด 

          
 


