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-ส ำเนำ- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั งที่  1  ประจ้าปี  ๒๕๕๗ 

วันที่ ๑0 กุมภาพันธ์  2557 
เวลา 10.๐0 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
---------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

1. นำยวิวัฒน ์   สุคนธจร       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      2. นำยธีรยุทธ    น้อย           รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      3. นำยสหัส    อินทรสุวรรณ์         สมำชิกสภำเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

4. นำงจริยำ    สุภำคม   สมำชิกสภำเทศบำล 
5. นำยวิจิตร    ชลวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล 

      6. นำยวัชรินทร์    สุพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นำยสุขทวี    จินดำรักษ์          สมำชิกสภำเทศบำล 
8. นำยสุนันท์    บุญมำก   สมำชิกสภำเทศบำล 
9. นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์  สมำชิกสภำเทศบำล 
10. นำยด ำรงศักดิ์  สวนจันทร์  สมำชิกสภำเทศบำล 
11. นำยสมศักดิ์   โสมล         สมำชิกสภำเทศบำล 
12. นำยถำวร    ปรีชำรัตน์  สมำชิกสภำเทศบำล 

   
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นำยบุญธรรม   รุ่งเรือง   นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 2. นำยธรำพงษ ์ โสมล   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 3. นำยธวชั  ร ำเพย   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 4. นำยมณฑล   เทวฤทธิ์   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      5. นำยสง่ำชัย    หนูเนียม       ปลัดเทศบำล 

6. นำงพรทิพย์  สิงหพันธ์      หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
7. นำยจักรวสุ    ภูวสุสมบัติ    บุคลำกร 
8. นำงกัณญำภัคดิ์ รักษำยศ   เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
/เริ่มประชุม..... 

 
 
 



2 

 

 
เริ่มประชุมเวลำ   10.00 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ  ท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ และท่ำนสมำชิก 
เลขำนุกำรสภำ ฯ             สภำเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล

ต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 1  ครั งที่ 1 ประจ ำปีพุทธศักรำช  
2557 ขณะนี มีสมำชิกสภำฯ มำลงชื่อจ ำนวน 12  ท่ำน  ถือว่ำครบองค์ประชุม 
ก่อนกำรประชุมกระผมขออ่ำนประกำศอ ำเภอฉวำง เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลปำกน  ำฉวำง ดังนี   

ประกำศอ ำเภอฉวำง  เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
สมัยประชุมวิสำมัญ  สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2557 

  ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง ขอเปิดประชุมสภำเทศบำล 
ต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2557 ตั งแต่วันที่ 
7 กุมภำพันธ์ 2557 เป็นต้นไป มีก ำหนดไม่เกิน 15 วัน เพ่ือเสนอร่ำงเทศบัญญัติ 
เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 และเรื่องอ่ืนๆ ต่อ    

 สภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง นั น 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล  

พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และข้อ 36 (2) แห่ง 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ประกอบกับค ำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 ที่ 9528/2556 ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2556 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้ 
นำยอ ำเภอปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช ในกำรอนุญำต 
ขยำยเวลำประชุมสมัยสำมัญ เรียกประชุมสมัยวิสำมัญ และอนุญำตขยำยเวลำ 
ประชุมสมัยวิสำมัญของเทศบำลต ำบล จึงประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
ปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2557 มีก ำหนดไม่เกิน  
15 วันนับตั งแต่วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2557 เป็นต้นไป จึงประกำศให้ทรำบ 
โดยทั่วกันประกำศ ณ วันที่  4 กุมภำพันธ์  พ.ศ.๒๕๕7  นำยทินกร มุสิกวัตร                                       

          นำยอ ำเภอฉวำง    
และในล ำดับต่อไปขอเชิญท่ำนประธำนสภำ ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำ 

พระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ครับเชิญนำยบุญธรรม  รุ่งเรือง  นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธำนสภำฯ   ท ำหน้ำทีจุ่ดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  ขอเชิญครับ   
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง -  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
นำยกเทศมนตรีฯ  
 

/นำยสหัส..... 
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นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์ -   ในโอกำสนี ขอเชิญท่ำนประธำนสภำ ฯ ได้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ 
เลขำนุกำรสภำฯ  วำระกำรประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  1.1 เรื่องแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนฝึกอบรม   
ประธำนสภำฯ   กรณีหน่วยงำนอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม  ซึ่งได้รับแจ้งจำกส ำนักปลัดเทศบำล 

เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมสภำฯทรำบ  ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  แจ้งรำยละเอียดให้ 
ที่ประชุมทรำบ  

 
นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์  -  เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนฝึกอบรม 
เลขำนุกำรสภำฯ        ตำมหนังสือสั่งกำร กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4952 ลงวันที่  

19 ธันวำคม 2556 แจ้งให้ถือปฏิบัติดังนี  
 1) ให้องค์กรพิจำรณำถึงมำตรฐำนของหน่วยงำนผู้จัดกำรฝึกอบรม 

     2) ผู้เข้ำอบรมที่ประสงค์จะเข้ำรับกำรอบรมจะต้องแนบ 
แบบแสดงเจตจ ำนงที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด (เมื่อได้รับพิจำรณำให้เข้ำรับ 
กำรอบรม ให้ติดต่อขอรับแบบแสดงเจตจ ำนงได้ที่ส ำนักปลัดเทศบำล) 

     3) เมื่อฝึกอบรมเสร็จแล้วจะต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรฝึกอบรมเสนอ 
    ผู้บริหำรภำยใน 60 วัน นับแต่วันสิ นสุดกำรฝึกอบรมรำยละเอียดปรำกฏ 

ตำมเอกสำรทีแ่จกให้สมำชิกสภำฯ ทรำบ 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร 1.2  เรื่องกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจดบันทึก 
ประธำนสภำฯ   รำยงำนกำรประชุมให้ละเอียด  ถ้ำมีกล้องถ่ำยรูปให้ถ่ำยรูปไว้ด้วย 
 
ที่ประชุม     - รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  ตำมท่ีได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุม 
ประธำนสภำฯ   สำมัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2557  

ให้ท่ำนสมำชิกไปแล้วนั น ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงบ้ำง 
ขอเชิญเสนอครับ   

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     - เมื่อไม่มี กระผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบรับรองรำยงำน       
ประธำนสภำฯ   กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1          
    ครั งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2557 โปรดยกมือครับ 

 

/มติที่…. 
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มติที่ประชุม   -  รับรอง  ..10... เสียง 
    -  ไม่รับรอง ....-.... เสียง 
    -  งดออกเสียง ...2.... เสียง  
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     -  เป็นอันว่ำที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
ประธำนสภำฯ สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 10  
 มกรำคม 2557 ด้วยคะแนน 10  เสียง ส ำหรับรำยงำนกำรประชุมสภำฯ  

สมัยประชุมสำมัญ  สมัยที่ 1 ครั งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 31  
มกรำคม 2557 ได้รับแจ้งจำกฝ่ำยเลขำนุกำรสภำฯ ว่ำยังไม่แล้วเสร็จครับ 

 
ที่ประชุม   -  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

    (วาระท่ี 1 ขั นรับหลักการ) 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร    - ส าหรับญัตตินี้นายกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง เป็นผู้เสนอ จึงขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของญัตตินี้ให้ที่ประชุมได้ทราบ 

และพิจารณา ขอเชิญครับ 
 

นายบุญธรรม รุ่งเรือง  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนรำชกำรทุกท่ำน   

นายกเทศมนตรีฯ กระผมขอเสนอญัตติร่ำงเทศบัญญัติของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 โดยมีหลักกำรและ
เหตุผลดังต่อไปนี   ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
บัดนี ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ  
เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงอีกครั งหนึ่ง 

 ฉะนั น ในโอกำสนี คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง   จึงขอแถลงให้ท่ำน
 ประธำนและสมำชิกทุกท่ำน ได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและ
 แนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557  ดังต่อไปนี  

1. สถานะการคลัง 
                          1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  

           ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 เทศบำลต ำบล  
           ปำกน  ำฉวำง มีสถำนะกำรเงินดังนี  

              1.1.1 เงินฝำกธนำคำรทั งสิ น         14,214,705.64      บำท 
              1.1.2 เงินสะสม                 5,948,022.05               บำท 
              1.1.3 ทุนส ำรองเงินสะสม       7,255,396.59               บำท 
 

/1.1.4 รำยกำร…. 
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              1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย 
                        จ ำนวน     -      โครงกำร   รวม        -           บำท 
              1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน   
                        จ ำนวนโครงกำร        -     บำท   รวม        -      บำท 
              1.1.6 เงินกู้คงค้ำง        -          บำท 
                        2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
                                               (30 กันยายน  2556) 
                     (1) รำยรับจริงทั งสิ น  19,719,869.99  บำท  ประกอบด้วย 
              -  หมวดภำษีอำกร      335,522.51   บำท 
     -  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต     135,760.00   บำท  
     -  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน                      170,525.20   บำท 
     -  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์    348,699.00 บำท 
     -  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด          86,242.96  บำท 
     -  หมวดรำยได้จำกทุน                     -         บำท 
     -  หมวดภำษีจัดสรร                  12,619,131.11  บำท 
     - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                   6,023,988.31  บำท  
                   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ………-………….     บำท 
                    (3 ) รำยจ่ำยจริงจ ำนวน 13,750,528.86 บำท ประกอบด้วย  
        (30กันยำยน  2556)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
     - งบกลำง     485,495.00 บำท 
     - งบบุคลำกร           4,722,904.74 บำท 
             - งบด ำเนินกำร           6,139,925.12 บำท 
         - งบลงทุน            1,216,802.00  บำท 
          - งบรำยจ่ำยอื่น                25,000.00  บำท 
          - งบเงินอุดหนุน                         ,160,400.00  บำท 
                                         (4)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                                                                              จ ำนวน   ……-….. บำท 
                           (5)  มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่   
                  จ ำนวน   2,288,562.81 บำท                          
     3.งบเฉพาะการ 
       -   ไม่มี 
 
 
 
 
 

/หลักกำร.... 
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หลักการ 
งบประมำณรำยจ่ำยทั งสิ น  ยอดรวม 19,800,000.- บำท 
แยกรำยละเอียดตำมแผนงำน ดังนี  

 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
          แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 10,498,440.00 
          แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 165,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
          แผนงำนกำรศึกษำ 3,658,140.00 
          แผนงำนสำธำรณสุข 620,000.00 
          แผนงำนเคหะและชุมชน 2,499,060.00 
          แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 360,000.00 
          แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 979,000.00 
ด้านเศรษฐกิจ  
          แผนงำนกำรเกษตร 20,000.00 
ด้านการด้าเนนิงานอ่ืน  
          แผนงำนงบกลำง 1,000,360.00 
งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น 19,800,000.00 

/เหตุผล.... 
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของผู้บริหำร ที่ได้วำงแผนไว้ตำม

แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ.2557 จึงเสนอ
ร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เพ่ือให้
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง พิจำรณำเห็นชอบต่อไป โดยมีรำยละเอียด
ปรำกฏตำมร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง   งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2557 ที่ได้ให้ท่ำนสมำชิกไปแล้วนั น จึงเรียนมำเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจำรณำต่อไป   
ลงชื่อ นำยบุญธรรม รุ่งเรือง นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  ตำมท่ีท่ำนนายกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงได้ชี แจงรำยละเอียดต่ำงๆ ของ
ประธำนสภำฯ   ญัตติดังกล่ำวให้ท่ีประชุมทรำบแล้วนั น ไม่ทรำบวำ่มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม 

หรืออภิปรำยบ้ำง ขอเชิญครับ 
 
 
 
 

- เมื่อไม่ม.ี... 
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- เมื่อไม่มี ผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบรับหลักกำรของร่ำง           
เทศบัญญัต ิ เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 วำระท่ี 
1 ขั นรับหลักกำร ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงเสนอมำ  โปรดยก
มือครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ ..11.. เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ ...-... เสียง 
    -  งดออกเสียง ...1.. เสียง  
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     -  เป็นอันว่ำสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงมีมติเห็นชอบรับหลักกำรของ      
ประธำนสภำฯ   ร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  

วำระท่ี 1 ขั นรับหลักกำรตำมทีน่ำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง เสนอด้วย
คะแนน 11เสียง (เวลำ 10.45 น.) 
- ก่อนจะด ำเนินกำรในขั นต่อไปคือกำรก ำหนดวันแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ       
เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2557 ผมขอเชิญ 
เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี แจงรำยละเอียดขอเชิญครับ 

 

นำยสหัส อิทรสุวรรณ์  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
เลขำนุกำรสภำฯ หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน ขั นตอนต่อไป ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 45 ก ำหนดว่ำญัตติขอ้บัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำ สำมวำระรวด
เดียวไม่ได้ และในกำรพิจำรณำวำระท่ี 2 ให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณ นั น และข้อ 49 ก ำหนดไว้ว่ำญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นรับ
หลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้องส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนท้องถิ่น 
ส่งต้นร่ำงข้อบัญญัตินั นไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และ    
ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะต้องก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำร
แปรญัตติด้วย 

  ภำยในระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง
ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงข้อบัญญัติ
ก็ให้เสนอค ำแปรญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือโดยปกติให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอ
ต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติในกรณีที่สมำชิกท้องถิ่น 
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกันกับกำรเสนอญัตติอัน
นี คือขั นตอนต่อไปครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นำยวิวัฒน์.....   
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     เมื่อสภำแห่งนี มีมติรับหลักกำรของร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำฯ   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  วำระท่ี 1  รับหลักกำรแล้วกระผมขอให้ 

สมำชิกสภำได้พิจำรณำเสนอว่ำให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวนกี่คน คือ 
พิจำรณำแต่งตั งได้จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 (1) ข้อ 105 (3) และข้อ 107   
ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอครับ 
 

นำยสุขทวี  จินดำรักษ์            เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สมำชิกสภำฯ หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุขทวี  จินดำรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำล

ต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต  1  ขอเสนอแต่งตั งคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวน 3 ท่ำน 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     - มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้ำหำกไม่มีผู้เสนออีกกระผมขอมติ
ประธำนสภำฯ   ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ ในกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวน 3 ท่ำน 
                                       ตำมท่ีเสนอของที่ประชุม 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ ...11... เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ .....-..... เสียง 
    -  งดออกเสียง ....1.... เสียง 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     -  เป็นอันว่ำสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง มีมติเห็นชอบให้แต่งตั งคณะ 
ประธำนสภำฯ   กรรมกำรแปรญัตติจ ำนวน 3 ท่ำน ด้วยคะแนน 11 เสียง ขั นตอนต่อไปขอให้ 

ท่ำนสมำชิกสภำฯ ได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติให้ครบ
จ ำนวน  มีผู้รับรองด้วยอย่ำงน้อย 2 คน 
 

นำยสุขทวี  จินดำรักษ์            -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สมำชิกสภำฯ   หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุขทวี  จินดำรักษ์ สมำชิกสภำ 

เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต  1  ขอเสนอ นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์            
เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 1  

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   -  ขอผู้รับรอง 2 ท่ำน  คือ  
ประธำนสภำฯ   1. นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต 2  
    2. นำยสุนันท์   บุญมำก  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต 2 
 
นำยสุนันท์   บุญมำก  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สมำชิกสภำฯ   หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุนันท์  บุญมำก  สมำชิกสภำ 
    เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต 2  ขอเสนอ นำยสุขทวี  จินดำรักษ์            

เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2  
 

/นำยวิวัฒน์.... 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   -  ขอผู้รับรอง 2 ท่ำน  คือ  
ประธำนสภำฯ   1. นำยธีรยุทธ   น้อย  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต 1   
    2. นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์   สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต 2 
 
นำยสุขทวี  จินดำรักษ์            -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สมำชิกสภำฯ   หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุขทวี  จินดำรักษ์  สมำชิกสภำ 
    เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต  1   ขอเสนอ นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์   

เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 3  
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   ขอผู้รับรอง 2 ท่ำน  คือ  
ประธำนสภำฯ   1. นำยสุนันท์   บุญมำก สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต 2 
    2. นำยสมศักดิ์   โสมล  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต 2       
 

- มีใครจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมข้ำงต้น (เวลำผ่ำนไป 5 นำท)ี ล ำดับต่อไปกระผมขอมติ
นะครับ ใครเห็นชอบให้นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ     
คนที่ 1 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ ..11... เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ ...-... เสียง 

- งดออกเสียง ...1... เสียง  
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   - เป็นอันว่ำที่ประชุมเห็นชอบให้นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์  เป็นคณะกรรมกำร 
ประธำนสภำฯ   แปรญัตติคนที่ 1 ด้วยคะแนน 11 เสียง 
 
ที่ประชุม   -  รับทรำบ 
   
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    - ใครเห็นชอบให้นำยสุขทวี  จินดำรักษ์  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2 
ประธำนสภำฯ    โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ ..11... เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ ...-... เสียง 

- งดออกเสียง ...1... เสียง  
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   - เป็นอันว่ำที่ประชุมเห็นชอบให้นำยสุขทวี  จินดำรักษ์  เป็นคณะกรรมกำร 
ประธำนสภำฯ   แปรญัตติคนที่ 2 ด้วยคะแนน 11 เสียง 
 
ที่ประชุม   -  รับทรำบ 
 
 

/นำยวิวัฒน์....   
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    - ใครเห็นชอบให้นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 3 
ประธำนสภำฯ    โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ ....11... เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ .....-...... เสียง 

- งดออกเสียง ......1... เสียง 
  

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   - เป็นอันว่ำที่ประชุมเห็นชอบให้นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์  เป็นคณะกรรมกำร 
ประธำนสภำฯ   แปรญัตติคนที่ 3 ด้วยคะแนน 11 เสียง 
 
ที่ประชุม   -  รับทรำบ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   ล ำดับต่อไปขอเชิญสมำชิกสภำฯ ได้เสนอก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ 
ประธำนสภำฯ   ร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2557 

 ขอเชิญครับ 
 
นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์      เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สมำชิกสภำฯ หัวหน้ำส่วนรำชกำร กระผมนำยสหัส  อินทรสุวรรณ์  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล

ปำกน  ำฉวำง เขต 2 ขอเสนอก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ        
เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นเวลำ 2 วัน       
(ไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง) นับตั งแต่วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 11.00 น.   
ถึงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 12.30 น. 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   ขอผู้รับรอง 
ประธำนสภำฯ ผู้รับรองถูกต้องคือ นำยธีรยุทธ   น้อย  และ นำยสมศักดิ์  โสมล  มีสมำชิกสภำท่ำน

ใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบก ำหนด
ระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 ตั งแต่วันที่   10 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 11.00 น.    
ถึงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2557    เวลำ 12.00 น. ตำมท่ีนำยสหัส  อินทรสุวรรณ์     
เสนอมำโปรดยกมือ  

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ ..11... เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ ...-.... เสียง 

- งดออกเสียง ...1... เสียง 
 
 
 
 

/นำยวิวัฒน์....   
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   - เป็นอันว่ำสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง มีมติเห็นชอบก ำหนดระยะเวลำ 
ประธำนสภำฯ เสนอค ำแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ    

พ.ศ. 2557 เป็นเวลำ 2 วัน คือตั งแต่วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ  
11.00 น. ถึงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 12.00 น. ด้วยคะแนน 11 เสียง
และต่อไปนี กระผมขอส่งต้นร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี ไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ตำมท่ีมติที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั งในที่ประชุมได้
ตรวจร่ำงเทศบัญญัต ิ เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
ต่อไป 
- ขั นตอนต่อไปขอให้เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี แจง 

 
นำยสหัส อิทรสุวรรณ์  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  
เลขำนุกำรสภำฯ 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 115 คณะกรรมกำรแปร

ญัตติต้องพิจำรณำค ำแปรญัตติท่ีได้รับภำยในเวลำท่ีสภำองค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก ำหนด ดังนั นสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง จึงต้องก ำหนดระยะเวลำ
ดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   ตำมท่ีท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้กล่ำวมำนั น สมำชิก 
ประธำนสภำฯ สภำฯ คงเข้ำใจล ำดับต่อไป ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้เสนอ

ก ำหนดระยะเวลำที่จะให้คณะกรรมกำรแปรญัตติต้องพิจำรณำค ำแปรญัตติที่ได้รับ
ไว้ให้แล้วเสร็จ ขอเชิญครับ  

 
นำยสหัส อิทรสุวรรณ์     เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สมำชิกสภำฯ หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสหัส อิทรสุวรรณ์  สมำชิกสภำเทศบำล

ต ำบลปำกน  ำฉวำง ขอเสนอก ำหนดระยะเวลำให้คณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ต้องพิจำณำค ำแปรญัตติที่ได้รับไว้ให้แล้วเสร็จ ตั งแต่วันที่ 13 - 14 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ.2557 เวลำ 08.30 – 16.30 น.  ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   ขอผู้รับรอง 
ประธำนสภำฯ ผู้รับรองถูกต้อง คือ นำยธีรยุทธ  น้อย  และนำยสุนันท์  บุญมำก 
 มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ครับ 
 -  เมื่อไม่มีกระผมขอมตินะครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบให้คณะกรรมกำรแปร

ญัตติต้องพิจำรณำค ำแปรญัตติท่ีได้รับไวแ้ล้วให้แล้วเสรจ็ คือ ตั งแต่วนัท่ี 13 - 14 
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2557 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ส ำนกังำนเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำง ตำมที ่นำยสหัส  อิทรสุวรรณ์   สมำชิกสภำฯ เสนอมำโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ ..11... เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ ....-.... เสียง 

- งดออกเสียง ....1... เสียง 
/นำยวิวัฒน์....   
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   เป็นอันว่ำสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมกำร 
ประธำนสภำฯ แปรญัตติต้องพิจำรณำค ำแปรญัตติที่ได้รับไว้แล้วให้เสร็จ คือตั งแต่วันที่ 13 - 14 

กุมภำพันธ์ พ.ศ.2557 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ส ำนกังำนเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำง 

  ส ำหรับกำรประชุมพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 วำระท่ี 2 และวำระที่ 3 กระผมจึงขอนัดประชุม
ในวันจันทร์ ที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลำ 10.00 น.   ณ ห้องประชุม
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง กำรแต่งกำยเครื่องแบบสีกำกี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) ขอเชิญครับ 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนเสนอในที่ประชุมบ้างครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายบุญธรรม รุ่งเรือง  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนรำชกำรทุกท่ำน   

นายกเทศมนตรีฯ   กระผมมีเรื่องแจ้งดังนี  
    1.)  เรื่องกำรจัดท ำร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ.2557  ที่ได้น ำเสนอต่อที่ประชุมสภำฯ  ในวันนี ได้ตั งงบประมำณด้ำนต่ำงๆ ไว้  
โดยเฉพำะด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนในร่ำงเทศบัญญัติฯ  หน้ำ  49  ในปีงบประมำณนี 
ได้ตั งเป็นอุดหนุนกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะ  หมู่ที่  3  หมู่ที่  4  
และหมู่ท่ี  6  รวมงบประมำณแล้วจ ำนวน  776,880  บำท  ส่วนกำรก่อสร้ำง
ถนนและก่อสร้ำงระบบประปำอำจพิจำรณำเม่ือมีงบประมำณเพ่ิมเติม  หรือหำกมี
งบประมำณคงเหลืออำจจะโอนตั งเพ่ิมเติมได้  ส่วนด้ำนอื่น ๆ  ตั งไว้ 
ตำมควำมเหมำะสมส ำหรับด้ำนคุณภำพชีวิตก็ได้ตั งงบประมำณไว้ใกล้เคียง
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
2.)  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรชุมชนเพ่ือส่งมอบ
ป้ำยชุมชนและแนะน ำกรรมกำรชุมชนในวันที่  20  กุมภำพันธ์  2557  เวลำ  
13.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 

ที่ประชุม   -  รับทรำบ 
 
ปิดกำรประชุมเวลำ  12.00 น. 
  

ลงชื่อ     สหัส อินทรสุวรรณ ์     จดรายงานการประชุม 
             ( นายสหัส อินทรสุวรรณ์ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง           
 

/คณะกรรม.... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่   13    เดือน   กุมภาพันธ์    .พ.ศ. 2557 

   ลงชื่อ      สุนันท์ บุญมำก      ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            ( นำยสุนันท์ บุญมำก )   
 

ลงชื่อ        สุขทวี จินดำรักษ์      กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
             ( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ ) 
 

ลงชื่อ       สมศักดิ์  โสมล      กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              ( นำยสมศักดิ์  โสมล ) 
 
 

รายการประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน า้ฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ            . 
สมัยที่ 1         ครั งที ่     2 ประจ้าปี พ.ศ.    2557 

เม่ือวันที ่   17       เดือน     กุมภาพันธ ์      .พ.ศ.       2557   .เวลา  10.00     น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน า้ฉวาง 

(ลงชื่อ)          วิวัฒน์ สุคนธจร     
    ( นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ) 

                                     ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 
 


