
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง ๑ ประจำปี 2563 

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแซว 

__________________________ 
 
ผู้มาประชุม  
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 

นายเกาว่า  แซ่ลี        
นายสมยศ  จันทรังษี 
นายโขง  กันทะดง 
นางแสงทอง  อูปป้อ 
นางอัมพรรณ์  แก้วดำ 
นายเกรียงไกร  แซ่พ่าน                  
นายเลาอู  แซ่ฟุ้ง 
นางแสงเดือน  แซ่ผ่าน 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

เกาว่า  แซ่ลี        
สมยศ  จันทรังษี 
โขง  กันทะดง 
แสงทอง  อูปป้อ 
อัมพรรณ์  แก้วดำ 
เกรียงไกร  แซ่พ่าน 
เลาอู  แซ่ฟุ้ง 
แสงเดือน  แซ่ผ่าน 
ธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
 

 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
   

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายพนาไพร  แซ่ฟุ้ง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ลาป่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า  2  จาก 12 หน้า 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

นายคำ  สุปัญโญ 
นายพงษ์นรินทร์  แก้วดำ 
นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
นายอำพล  กุลสุทธิ 
นายสมฤทธิ์  สุตะวงค์ 
นายสุขสันต์  อูปป้อ 
นายชวลิตร์  จันทะรส 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 
นายวัธกร  วงค์คำฝั้น 
นางพีรพรรณ วังมณี 
นางกชนันท์  ทรายทอง 
นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม 
นางสาวสายเพ็ชร  สุปัญโญ 
นายจักรพล  ขันใจ 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หัวหน้าสำนักปลัด 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 
นักวิชาการศึกษาฯ 
นักจัดการงานทัว่ไปฯ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

คำ  สุปัญโญ 
พงษ์นรินทร์  แก้วดำ 
อดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง 
อำพล  กุลสุทธิ 
สมฤทธิ์  สุตะวงค์ 
สุขสันต์  อูปป้อ 
ชวลิตร์  จันทะรส 
กัญญานัฐ  กระทง 
วัธกร  วงค์คำฟ่ัน 
พีรพรรณ วังมณี 
กชนันท์  ทรายทอง 
กันญาวีร์  สุขเกษม 
สายเพ็ชร  สุปัญโญ 
จักรพล  ขันใจ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลว่า สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 
8 คน ครบองค์ประชุมแล้ว 

นายเกาว่า  แซ่ลี ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า เมื่อครบ
องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระ ที่ 1 เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มี 

ระเบียบวาระ ที่ 2 รับรองรายงานผลการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที ่1 ประจำปี 2563 
   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่ามีข้อความ

ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง 1 คน 
 



 
 

หน้า  3  จาก 12 หน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตดูดทราย ในแม่น้ำกก บริเวณบ้าน

เชียงแสนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ติดกับเขตพื้นที่ 
บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
ของบริษัท เชียงแสนทรายงาม จำกัด 

ประธานสภาฯ มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖  
  หมวด ๓ การพิจารณาอนุญาต  
  ข้อ ๑๘ (๒) ในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 25๔๖ 

ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกฎระเบียบ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียด
ให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชวลิตร์ จันทะรส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม
พิจารณา 

ผู้อำนวยการกองช่าง ตามท่ี บริษัทเชียงแสนทรายงาม จำกัด มีความประสงค์ขออนุญาตดูดทราย ตามความ
ในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในแม่น้ำกก บริเวณบ้านเชียงแสนน้อย หมู่ที่ 
7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตำบลบ้านแซว และที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบการขออนุญาตดูดทราย 
ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2563 แต่เนื่องด้วยเอกสารประกอบของทางหมู่บ้าน เป็นประชาคมเก่า สมัยผู้ใหญ่บ้าน
คนเดิม ทางอำเภอจึงขอให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ ขอให้ประชาคมใหม่ จึงขอนำเข้า 
ในที่ประชุมพิจารณาใหม่อีกรอบ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 

สท.โขง  กันทะดง ตามที่สภาฯ มีมติเห็นชอบการขอต่ออนุญาตให้ทุกปี ถ้าจะให้ดีอยากให้เจ้าของท่าทราย 
และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่มาเข้าร่วมประชุม เพราะอยากจะรู้ปัญหาที่แท้จริง 
และหากในหมู่บ้านมีกิจกรรม อยากจะขอความช่วยเหลือจากทางท่าทราย จะมีปัญหา
หรือไม่  

ผู้อำนวยการกองช่าง ทางกองช่างได้โทรประสานสอบถามทางท่าทรายแล้ว แจ้งว่าหากทางหมู่บ้านในเขต
ตำบลบ้านแซว จะขอความช่วยเหลือในกิจกรรมสาธารณะ ทางท่าทรายยินดี ไม่
ขัดข้อง แตม่ีข้อยกเว้นว่าต้องนำรถมาบรรทุกเอง ไม่มีปัญหาครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ สท.โขงกันทะดง ได้ขอให้ทางเจ้าของท่าทราย และผู้ใหญ่บ้าน มาชี้แจงในที่
ประชุมฯ ในครั้งหน้า และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  ให้เลื่อนการพิจารณาไปครั้งหน้า 



 
 

หน้า  4  จาก 12 หน้า 
 
ประธานสภาฯ  ๓.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 
  ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ

ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  ของกองการศึกษา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
  ๑) โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 4 ก๊อก ต่อท่อรังผึ้ง จำนวน 1 เครื่อง   
      งบประมาณ 25,000 บาท 
ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตรี มอบให้ นางกชนันท์  ทรายทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รักษาการ ผู้ อำนวยการ

กองการศึกษา อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น 
กชนันท์  ทรายทอง 
นักวิชาการศึกษา  เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม 1 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ซึ่งปัจจุบันมี

จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 171 คน ในช่วงพักเที่ยง หลังการรับประทานอาหาร เด็กๆ  
ต่อแถวกินน้ำ ซึ่งรอนานมาก จึงมีความต้องการอีก 1 เครื่อง จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณา ให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

๑ - แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา/งบลงทุน/ค่า
ครุภัณฑ/์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 4 ก๊อก 
ต่อท่อรังผึ้ง จำนวน 1 เครื่อง  จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป   

25,000.- - แผนงานการศึกษา/งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา/หมวด  
ค่าใช้สอย/ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ/
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(หน้า 92) 

25,000.- 

ประธานสภาฯ  ตามที่นักวิชาการศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที ่ประชุม      
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ทำน้ำเย็น 4 ก๊อก ต่อท่อรังผึ้ง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 25,000 บาท 
จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 8 คน 
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ประธานสภาฯ  2) โครงการจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง  งบประมาณ 10,000 บาท  
  เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายกเทศมนตรี มอบให้ นางกชนันท์  ทรายทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รักษาการ ผู้อำนวยการ

กองการศึกษา อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น 
นักวิชาการศึกษา  ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติ มีลักษณะคล้ายของเทศบาล โดยจะนำมาตั้งไว้ที่

จุดบริการในตึกอนุบาล 1 จุด และอีกจุดคือ อาคารไม้ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว 
ซึ่งยังไม่มีจุดบริการน้ำดื่ม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ดังนี้  

 

ที ่
โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ โอนลดจาก 
รายการ บาท รายการ บาท 

2 แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา/งบลงทุน/ค่า
ครุภัณฑ/์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โครงการจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 2 
เครื่อง  จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป   

10,000.- - แผนงานการศึกษา/งานบริหาร
ทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา/ หมวด ค่า
ใช้สอย/ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่นๆ/ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (หน้า 92) 

10,000.- 

ประธานสภาฯ  ตามที่นักวิชาการศึกษา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุม     
ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อตู้ทำน้ำ
เย็น จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 10,000 บาท 
จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 8 คน 

 
ประธานสภาฯ ๓.3 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วาระท่ี 1 (รับหลักการ) 
 ๑. การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วาระที่หนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และลงมติ
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543 
  ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ 
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 งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น

อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
  ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 

 มาตรา 62 จัตวา ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา 62 ตรีวรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ
จากนายกเทศมนตรีหากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดหรือมีมติ    
ไม่เห็นชอบในตราเทศบัญญัตินั้น ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
2564 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตร ี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย     
ที่เกี่ยวข้อง (ตามร่างงบประมาณฯ แนบท้าย) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564 วาระที่ 1 (รับหลักการ) ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว ขอให้  
ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา และก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
หรือไม่นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554  

ข้อ 48 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด โดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อ
กรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล    
ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบ 
ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติ
ไม่รับหลักการ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตาม
วรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นนำเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามตามลำดับ 
วรรคสามแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
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  ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น  
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดวันระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ    
ก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่ อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องม ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลม
ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณา
สามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่? ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมขอมติ       
ที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 วาระที่ 1 (รับหลักการ) โปรดยกมือ 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2564 วาระท่ี 1 จำนวน 7 เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม 8 คน 
 

ประธานสภาฯ ๒. การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ (เม่ือเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว 
เลขานุการฯ นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ) 

 ก่อนที่จะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน และจะเสนอใครบ้าง นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554  
 ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ ๑) คณะกรรมการ
สามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อย กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล ที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
 ข้อ ๑๐๕ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้  
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่  
กิจการใน หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ฯลฯ (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
 ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ ่น          
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล     
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ 
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่น 
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เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุม 
มีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มี  
การเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจำนวน ที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด ให้เลือกรองประธานคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น ในลำดับถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ ๘ วรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่หากได้มีการ
เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้วปรากฏว่าได้คะแนน สูงสุดเท่ากันอีก 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด  
 ข้อ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นฯ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน     
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยให้สมาชิกท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน 
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล 
ของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม ประกาศคะแนน
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นฯ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่    
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน 

สท.เกรียงไกร  แซ่พ่าน ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติ
ในครั้งนี้ จำนวน 3 คน 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.อัมพรรณ์  แก้วดำ  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.แสงเดือน  แซ่ผ่าน ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง 
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
 ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับ

ข้อเสนอของท่าน เกรียงไกร แซ่พ่าน ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน 3 คน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
โดยขอให้เสนอชื่อทีละคน เลือกคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือกคนถัดไป  

 ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ขอเชิญครับ 
สท.สมยศ  จันทะรังษี ขอเสนอ สท.โขง กันทะดง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ในการทำหน้าที่แปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.เลาอู แซ่ฟุ้ง ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.แสงทอง อูปป้อ ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง 



 
 

หน้า  9  จาก 12 หน้า 
 
 มีท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่า สท.โขง กันทะดง เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เชิญครับ 

สท.แสงทอง อูปป้อ ขอเสนอ สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ในการทำหน้าที่
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.แสงเดือน  แซ่ผ่าน ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.อัมพรรณ์  แก้วดำ ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่า สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เชิญครับ 

สท.เลาอู แซ่ฟุ้ง ขอเสนอ สท.สมยศ จันทะรังษี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ในการทำหน้าที่
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.แสงทอง อูปป้อ ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่า สท.สมยศ จันทะรังษี เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพ่ือนสมาชิกที่เสนอชื่อ สท.โขง 
กันทะดง, สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน, สท.สมยศ จันทะรังษี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติใน
การทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี ้

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ ๓. การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 47 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 

   ข้อ 45 วรรค 2 งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กำหนดวันระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย” 
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  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน และบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ    
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี    
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย 
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

   ข้อ 115  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อ ใด ให้แจ้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุมเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ตามกำหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที 
นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติ     
ได้ถอนคำแปรญัตตินั้นแล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจำเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และ
การประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาคำแปรญัตติ
นั้นต่อไปก็ได้ 

ประธานสภาฯ ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า ควรจะกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน?   
ควรจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน? 

สท.สมยศ จันทรังษี ผมขอเสนอว่า ควรจะกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติจำนวน 3 วัน โดยกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหวา่งวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 
2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแซว 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
สท.โขง กันทะดง ขอรับรอง (ยกมือ) 
สท.แสงทอง อูปป้อ ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง 
 สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
 ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบ      

กับข้อเสนอของท่านสท.สมยศ จันทรังษี ว่าควรกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ
จำนวน 3 วัน โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติใน
ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแซว 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ๔.1 นัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2563 เพื่อ

ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที ่26
สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.  

สท.สมยศ จันทรังษี ผมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาแห่งนี้ได้แต่งตั้งแล้ว ทั้ง 3 ท่าน 
 สรุปว่า ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ    

งบประมาณรายจ่ายฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ. ห้องประชุม
เทศบาลตำบลบ้านแซว จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกและท่านผู้บริหารทุกท่านทราบ 

เลขานุการสภาฯ  ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.   
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแซว  

ประธานสภาฯ ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2563 ในวันพุธ     
ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแซว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่     
   ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ 
 และประชาชนที่เข้าร่วมประชุม เสียสละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น   

ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตำบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา   11.00 น. 

 

 
(ลงชื่อ)            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 (นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง) 
              เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 
 
 

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสมยศ  จันทะรังษี) 

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 1 
 

 
(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นางอัมพรรณ์  แก้วดำ) 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 1 
 



 
 

หน้า  12  จาก 12 หน้า 
 

 
 

(ลงชื่อ)   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายเกรียงไกร  แซ่พ่าน) 

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 2 
 

สภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๒6 สิงหาคม 2563 
 
 

(ลงชื่อ)                            
                 (นายเกาว่า  แซ่ลี) 

     ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 
   
 
 
 


