
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

............................ 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวธภัฎ  พิศาลปารกุล ประธานสภาเทศบาล ธภัฎ  พิศาลปารกุล  
๒ นายศักดิ์ชัย  บุญตา รองประธานสภาเทศบาล ศักดิ์ชัย  บุญตา  
๓ นายวันชัย   ศรีธัญ สมาชิกสภาเทศบาล วันชัย   ศรีธัญ  
๔ นางเคียงฟ้า  รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เคียงฟ้า  รุ่งเรือง  
๕ นางดวงพร  ธานี สมาชิกสภาเทศบาล ดวงพร  ธานี  
๖ นายเกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์  
๗ นายใหม่  ค าประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล ใหม่  ค าประเสริฐ  
๘ สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม เลขานุการสภา สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม  

   
ผู้ลาประชุม    จ านวน   ๑    คน  ( ส.ท.มาลา ศรีดาโคตร) ลาป่วย 
ผู้ขาดประชุม    จ านวน   -    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอุทัย  เกษมทาง นายกเทศมนตรี อุทัย  เกษมทาง  
2 นายประสาร   แพงศรี รองนายกเทศมนตรี ประสาร   แพงศรี  
3 นายสมใจ  สุวรรณติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมใจ  สุวรรณติ  
4 จ่าเอกศุภัช  อภัยจิตต์ ปลัดเทศบาล จ่าเอกศุภัช  อภัยจิตต์  
5 นายพิเชษฐ์   วิเศษรอด เลขานุการนายกเทศมนตรี พิเชษฐ์   วิเศษรอด  
6 นายอนันต์   ศรีรักษา รองนายกเทศมนตรี อนันต์   ศรีรักษา  
7 นางจิรภัทร   วรพิมพ์รัตน์ นักวิเคราะห์ฯ จิรภัทร   วรพิมพ์รัตน์  
8 นางสาวสุพรรษา  โกสีลา นิติกร สุพรรษา  โกสีลา  
9 นางาสาวพรทิวา   ชัยนาม เจ้าพนักงานพัสดุ พรทิวา   ชัยนาม  

10 นางสาวมยุรี   รักษาภักดี เจ้าพนักงานธุรการ มยุรี   รักษาภักดี  
11 นายพีระภัทร   สวรรค์พรม นักทรัพยากรบุคคล พีระภัทร   สวรรค์พรม  
12 นายยุทธพร   บุญแน่น จพง. จัดเก็บรายได้ ยุทธพร   บุญแน่น  
13 นางดาว   จันทร์ขิ่น เจ้าพนักงานพัสดุ ดาว   จันทร์ขิ่น  
14 นายพงศ์ดิษฐา   มรดก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม พงศ์ดิษฐา   มรดก  
15 นางสาวทิพย์สุดา  โลมากาล นักวิชาการสาธารณสุข ทิพย์สุดา  โลมากาล  
16 น.ส.วทันยา  ทิพย์อามาตย์ เจ้าพนักงานธุรการ วทันยา  ทิพย์อามาตย์  



๒ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐  หน้า ๒ จาก ๑๙ หน้า  
 

ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
17 น.ส.กิตติยา  เชิดชูขันติพง จพง.ประชาสัมพันธ์ กิตติยา  เชิดชูขันติพง  
18 นางกนกการณ์  พูลเพ่ิม จพง.การเงินและบัญชี กนกการณ์  พูลเพ่ิม  
19 นางสาวชวัลรัตน์  พิมพ์ปัด เจ้าพนักงานพัสดุ ชวัลรัตน์  พิมพ์ปัด  
20 นายธนกฤต  อกนิตย์ เจ้าพนักงานทะเบียน ธนกฤต  อกนิตย์  
21 นายสุภวุฒิ   ยิ่งยืน ผู้อ านวยการกองช่าง สุภวุฒิ   ยิ่งยืน  
22 นายคมกริช   แก้วคูณ นายช่างโยธา คมกริช   แก้วคูณ  
23 นายพิบูลชัย   ศรีเข้ม ผอ. กองการศึกษา พิบูลชัย   ศรีเข้ม  
24 นายศักดินันท์  ชัยมัง เจ้าพนักงานธุรการ ศักดินันท์  ชัยมัง  
25 นายปัณณวิชญ์ เกษกุล สันทนาการ ปัณณวิชญ์ เกษกุล  
26 นางสาวชติกา   วงศ์ปัดสา จพง.การเงินและบัญชี ชติกา   วงศ์ปัดสา  
27 นางสาวสุจิตรา  สองสี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ สุจิตรา  สองสี  
28 นางแก้วสวรรค์ อริยะรุ่งเรืองกุล ผู้อ านวยการกองคลัง แก้วสวรรค์ อริยะรุ่งเรืองกุล  
29 นางสาวกิตติมา  แก้วอุดม หัวหน้าส านักปลัด กิตติมา  แก้วอุดม  

 
เวลา  ๐๙.๐๐ น.   ถึงเวลานัดประชุมเลขานุการสภาตรวจสอบรายชื่อจากสมุดลงชื่อเข้าร่วมประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาล มาพร้อมกัน ณ ที่ประชุม จ านวน ๗  ท่าน  เลขานุการสภาเทศบาล
เชิญ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม นั่งประจ าที่ และเชิญประธานสภาฯ จุด ธูป 
เทียน บูชา พระรัตนตรัย น าสวดมนต์ไหว้พระ  เสร็จแล้วนั่งประจ าที่  เลขานุการสภาฯ  
อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ และระเบียบวาระการประชุม  และเชิญประธานสภา
เทศบาลด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป  

ประธานสภาฯ  กล่าวทักทายต่อที่ประชุมและกล่าวเปิดประชุม 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๑๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ  ๑. แจ้งต่อที่ประชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ เนื่องจาก

ป่วย และได้ยื่นใบลาป่ายในวันนี้ คือ ส.ท.มาลา  ศรีดาโคตร  
  ๒. การอบรมที่โรงแรมบ้านสวนคุณตาในวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้  มี

สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วม  จ านวน  ๔ ท่าน  คือ ส.ท.วันชัย, ส.ท.เคียงฟ้า, ส.ท.เกียรติ
ศักดิ์, และส.ท.ศักดิ์ชัย   

  ๓. เนื่องจากเทศบาลมีพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่เพ่ือเป็นการแนะน าตัวให้
สมาชิกสภาเทศบาลได้รู้จักจึงให้พนักงานบรรจุใหม่ทุกคนแนะน าตัวเองต่อที่ประชุม
พนักงานบรรจุใหม่แนะน าตัวเองต่อที่ประชุมสภาเทศบาลที่ละหนึ่งคน  โดยเริ่มตั้งแต่คนที่
หนึ่งเรียงตามล าดับจนถึงคนสุดท้าย    

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
    



๓ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐  หน้า ๓ จาก ๑๙ หน้า  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ด้วย
มตดิังนี้  

รับรอง   จ านวน    ๖   เสียง   
ไม่รับรอง จ านวน    - เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน    ๑   เสียง (ประธานสภาฯ ) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ   ๓.๑ ญัตติร่างเทศบัญญัต ิเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไคได้ เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สภาเทศบาลได้พิจารณา  โดยมี
รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว  เชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงค าแถลงงบประมาณต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ต่อไป 

นายกเทศมนตรี   ได้แถลงงบประมาณต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.

2561 กระผม นายอุทัย  เกษมทาง  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค  ในนามคณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองศรีไค       ขอชี้แจ้งค าแถลงงบประมาณต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเพื่อให้ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังต่อไปนี้ 

   1.  สถานการคลัง   
                    1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เทศบาลต าบล
เมืองศรีไค มีสถานะการเงิน ดังนี้   

                        ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  
                         1.1.1 เงินฝากธนาคาร  ทั้งสิ้น  9,925,103.75  บาท 
                        เงินฝากธนาคารกรุงไทย อ/1 สาขาม.อุบลฯ        จ านวน  1,019,616.00  บาท 
         เงินฝากธนาคาร  ธกส.  สาขาวารินฯ (สปสช.)     จ านวน     774,721.22  บาท 
                               เงินฝากธนาคาร  ธกส.  สาขาวารินฯ ประจ า 3 เดือน  จ านวน      616,314.30  บาท 
   เงินฝากธนาคาร  ธกส. อ/1 สาขาวารินฯ     จ านวน   1,053,659.81  บาท 
   เงินฝากธนาคารออมสิน  สาขาวารินฯ     จ านวน      520,918.29  บาท 
   เงินฝากธนาคารออมสิน เผื่อเลือกพิเศษ สาขาวารินฯ   จ านวน   3,673,251.53  บาท
   เงินฝาก  กสท.        จ านวน   2,266,622.60  บาท 
    1.1.2  เงินสะสม  3,608,502.68 บาท   
    1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม  11,209,887.87 บาท 



๔ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐  หน้า ๔ จาก ๑๙ หน้า  
 

    1.1.4  รายรับกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน.....-........โครงการ 
                         รวม.........-........บาท 
                       1.1.5 รายการที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    จ านวน     1     โครงการ 
                                          รวม       -     บาท 
         1.2  เงินกู้คงค้าง             จ านวน     -     บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2560 
                 (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  43,861,372.00  บาท   ประกอบด้วย 
               - หมวดภาษีอากร                                        จ านวน      5,394,479.85  บาท 
   - หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต     จ านวน              799,617  บาท 
   - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน         156,822.53  บาท 
   - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน        .........-...............  บาท 
   - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            จ านวน         316,478.11  บาท 
   - หมวดรายได้จากทุน    จ านวน         ..........-.............  บาท 
   - หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน    19,371,844.51  บาท 
   - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน           6,194,950  บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน        11,627,180  บาท 
(3) รายจ่ายจริงในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น    37,016,147.35  บาท  

ประกอบด้วย  
งบกลาง  จ านวน    9,036,748.59  บาท 
งบบุคลากร จ านวน       10,139,026  บาท 
งบด าเนินการ จ านวน  16,190,622.76  บาท 
งบลงทุน  จ านวน         1,019,750  บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน          -        บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน            630,000  บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน   -  บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน   673,000 บาท 

  2. งบเฉพาะการ 
   ๒.๑ รายรับ 

รายรับ ประมาณการ 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

1. รายได้ที่จัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 5,993,248.00 5,225,000.00 5,394,490.00 
   หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต     1,352,424.00 985,733.00 799,630.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 377,588.00 246,522.00 156,830.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 

2.op-     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 389,400.00 381,713.00 316,480.00 
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  รวมรายได้จัดเก็บเอง 8,112,660.00 6,695,384.00 6,667,430.00 
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดภาษีจัดสรร 21,695,772.00 18,898,483.00 19,372,020.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
29,808,432.00 

 
18,898,483.00 19,372,020.00 

3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,903,685.00 23,791,920.00 19,337,293.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
7,903,685.00 

 
23,791,920.00 19,337,293.00 

4. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

   

 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -   
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

-   

รวมทั้งสิ้น 37,712,117.00 49,529,371.00 45,376,743.00 
   ๒.๒ รายจ่ายตามงบรายจ่าย 

รายจ่าย ประมาณการ 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

งบกลาง  4,247,444.00 12,479,718.40 12,971,403 
งบบุคลากร 13,571,200.00 15,113,938 15,433,740 
งบด าเนินการ 12,752,282.00 12,233,794.60 13,181,043 
งบลงทุน  5,348,508.00 8,016,020 2,078,200 
งบรายจ่ายอื่น       415,000.00 415,000 500,000 
งบเงินอุดหนุน  1,364,300.00 1,270,900 1,197,000 
รวม 37,698,834.00 49,529,371 45,361,386 
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ร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค   
อ าเภอวารินช าราบ   จังหวัดอุบลราชธานี 

…………………….. 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  และโดยอนุมัติของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561” 
 ข้อ  2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 

ข้อ  3. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  
45,364,386 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังนี้ 
 ข้อ  4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 45,361,386 บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

                               แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป     17,845,020 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป     15,567,220 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  2,277,800 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 14,320,863 
   แผนงานการศึกษา 6,302,023 
   แผนงานสาธารณสุข  4,073,800 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์                        778,240 
   แผนงานเคหะและชุมชน                   2,756,800 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                             90,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                              60,000 
   แผนงานกีฬาและนันทนาการ 260,000 
 ด้านการเศรษฐกิจ                                               224,100 
    แผนงานการเกษตร                                       224,100 
 ด้านด าเนินงานอ่ืน 12,971,403 
     งบกลาง                    12,971,403 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น                 45,361,386 
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ข้อ  5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากเงินรายได้รวมทั้งสิ้น...........-..........บาท  ดังนี้ 
งบ ยอดรวม 

งบกลาง -   
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) - 
งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  และหมวดค่า
สาธารณูปโภค) 

- 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) - 
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดราจ่ายอ่ืน) - 

รวมรายจ่าย - 
 
  ข้อ  6.  ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
              ข้อ  7.  ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
                              ประกาศ  ณ  วันที่ 

      
                                             (นายอุทัย  เกษมทาง)  
                                                          นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค   

 
 ส าหรับรายละเอียดต่างๆ  จะปรากฏตามร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ศึกษา
รายละเอียดก่อนการประชุมแล้ว     

ประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณนายกเทศมนตรี  ที่ได้แถลงงบประมาณและชี้แจงรายละเอียดการ
จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ   ในครั้งนี ้

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ีหนึ่ง    

การพิจารณาในวาระนี้  ให้ที่ประชุมปรึกษา ในหลักการว่าจะรับหลักการหรือไม่ 
หากท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะอภิปรายก็เชิญได ้

ส.ท.วันชัย  สอบถามเรื่องงบประมาณในการศึกษาดุงานจะด าเนินการได้ในช่วงเดือนไหน 
และในปีงบประมาณนี้เทศบาลได้ต้ังงบประมาณนี้ไว้หรือไม่ 

ปลัดเทศบาล  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ตั้งงบประมาณในการศึกษาดูงานไว้  จ านวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท  โดยตั้งไว้ที่หมวดค่าใช้สอย หน้า ๖๒ ข้อ ๓.๒  ส าหรับการใช้
งบประมาณเมื่อเทศบัญญัติมีผลบังคับใช้แล้วและมีเงินงบประมาณเพียงพอสามารถ
ด าเนินการได้ครับ 

ส.ท.ดวงพร  สอบถามผู้บริหารเทศบาลถึงร่างเทศบัญญัติ หน้า ๘๕ (๒) ข้อ ๒.๒ ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  สามารถซ่อมแซมส่วนใดได้บ้าง 

ปลัดเทศบาล  สามารถซ่อมแซมได้เฉพาะหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ส.ท.วันชัย  สอบถามผู้บริหารเทศบาลถึงร่างเทศบัญญัติ หน้า ๗๑ (๑) ข้อ ๑.๑โครงการ
อบรมการปลูกข้าวปลอดภัยโดยใช้อินทรีย์สาร, ๑.๒ โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเมืองศรีไค  ได้ด าเนินการหรือไม่ในปีที่
ผ่านมา 

ส.ท.ดวงพร  ชี้แจงในประเด็นนี้ในฐานะเลขานุการศูนย์ดังกล่าวว่ามีการด าเนินการอบรมให้
ความรู้ด้านการใช้อินทรีย์สารและมอบสารอินทร์ปรับปรุงดินแก่ผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ 
คน โดยใช้งบประมาณไปแล้วประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

ส.ท.วันชัย   สอบถามผู้บริหารเทศบาลถึงร่างเทศบัญญัติ หน้า ๖๘ (๑) ข้อ ๑.๑ ค่าน้ ายา  
   ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้ด าเนินการหรือไม่ 
ปลัดเทศบาล  ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของ

ระเบียบในการด าเนินการจึงไม่สามารถด าเนินการได้ 
ที่ประชุม           ได้ปรึกษาหารือและพิจารณาถึงหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ และซักถามผู้ที่

เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  และผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ชี้แจงประเด็นค าถามและ
ข้อสงสัยที่สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามครบทุกประเด็นแล้ว   

ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   หากไม่มีต่อไปจะขอมติที่ประชุม
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ หรือไม ่

มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลเมืองศรีไค  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  ด้วยมติ  (เวลา ๑๐.๔๕ น.) 

รับหลักการ จ านวน  ๖  เสียง  
ไม่รับหลักการ จ านวน  -   เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ)  

เวลา ๑๐.๕๕ น.  ประธานสภาสั่งพักการประชุม ๑๐ นาที   
เวลา ๑๑.๑๐ น.   เลขานุการสภาเชิญสมาชิกสภาเข้านั่งประจ าที่นั่ง 
ประธานสภาฯ  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค    
ให้เลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

เลขานุการสภาฯ  ในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในครั้งนี้  สภาเทศบาลสามารถด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้ 

 ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
 (๑)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อย

กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   
(๒)  ก าหนดว่า คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

บุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
   



๙ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐  หน้า ๙ จาก ๑๙ หน้า  
 

ข้อ ๑๐๕ (๓) ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ซึ่งในการเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นในครั้งนี้  สภาเทศบาลจะด าเนินการเลือกคณะกรรมการตาม ข้อ ๑๐๕ (๓)  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และ  

ข้อ ๑๐๗  ก าหนดว่า  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้อง
มีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ก าหนดว่า  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน 
แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี  

ข้อ ๘ ก าหนดว่า วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้น 

  ดังนั้นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  ในครั้งนี้  สภาเทศบาลฯ จะด าเนินการเลือก
คณะกรรมการตาม ข้อ ๑๐๓ (๑)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  และ ให้สภาเทศบาลด าเนินการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกคณะกรรมการล าดับถัดไปจนครบตาม
จ านวนที่สภามีมติเห็นชอบ โดยจะต้องไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ในครั้งนี้  และสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลฯ ว่ามีท่านใดที่จะ
สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ  หรือไม ่

เนื่องจากระเบียบก าหนดให้สภาเทศบาลสามารถตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ได้ไม่น้อยกว่า 3  คน แต่ไม่เกิน  7  คน ตามข้อ ๑๐๓ (๑)  จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน   

ส.ท.วันชัยฯ  เสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน  ๓  คน 



๑๐ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐  หน้า ๑๐ จาก ๑๙ หน้า  
 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีข้อเสนอเพ่ิมเติมในประเด็นนี้หรือไม่   
ส.ท.ใหม่  ขอสนับสนุนการเสนอของท่าน ส.ท.วันชัยฯ  เนื่องจากการเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะ

เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  ในกรณีสมาชิกสภาเป็นผู้เสนอจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน  ดังนั้นหากเสนอเกินกว่าสามคนจะไม่มีผู้รับรองหรือผู้รับรองจะซ้ ากันซึ่งจะไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ  ข้างต้น 

ประธานสภา  ให้ท่านสมาชิกสภาได้ปรึกษาหารือในเรื่องนี้ก่อนจะมีการลงมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  ได้ปรึกษาหารือกันถึงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงความ

เหมาะสมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติครั้งนี้   
ประธานสภา  มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ่
  หากไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในการก าหนดจ านวนคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ
เทศบาลต าบลเมืองศรีไค   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๓  คน  (เวลา
๑๐.๕๕ น.) ด้วยมติ 

เห็นชอบ   จ านวน  ๖  เสียง  
ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง   
งดออกเสียง  จ านวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ)   

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้มีการเสนอผู้ที่สมควร  
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตามระเบียบฯ เริ่มจากคนที่หนึ่งและตามล าดับต่อไปจน 
   ครบสามคน 
  กรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 
ส.ท.วันชัยฯ       เสนอ ส.ท.เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์   เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 โดยมี 1. ส.ท.

ใหม่  ค าประเสริฐ  2. ส.ท.ธภัฎ  พิศาลปารกุล เป็นผู้รับรอง  และไม่มีการเสนอชื่อ     
เพ่ิมอีกถือว่า ส.ท.เกียรติศักดิ์ นิยมวงศ์  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  

กรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๒ 
ส.ท.ศักดิ์ชัยฯ  เสนอ ส.ท.ดวงพร ธานี เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ โดยมี 1. ส.ท.เคียงฟ้า    

รุ่งเรือง  2. ส.ท.เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์  เป็นผู้รับรอง  และไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมอีก ถือว่า  
ส.ท.ดวงพร  ธานี  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

กรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๓ 
ส.ท.เกียรติศักดิ์ฯ  เสนอ ส.ท.ใหม่ ค าประเสริฐ  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ โดยมี 1.ส.ท.    

ดวงพร  ธานี   2. ส.ท.ศักดิ์ชัย บุญตา เป็นผู้รับรอง และไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมอีก ถือว่า  
ส.ท.ใหม่ ค าประเสริฐ  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณสมาชิกสภาฯ และแจ้งผลการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน  
๓  ท่าน  ดังนี้ 

  คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๑  คือ  ส.ท.เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์ 
  คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒  คือ  ส.ท.ดวงพร ธานี 
  คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๓  คือ  ส.ท.ใหม่ ค าประเสริฐ 



๑๑ 
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แจ้งให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 109  ส่วนการ
นัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาเทศบาลด าเนินการออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  

เลขานุการสภา   รับทราบ 
ประธานสภาฯ    ต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 

แปรญัตติ  ให้ที่ประชุมสภาร่วมกันพิจารณาในหลักการและให้เป็นไปตามระเบียบ 
เลขานุการสภา   การก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดไว้ใน
ข้อ  ๔๕ วรรคสาม ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้  และในการพิจารณาในวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
นั้น 

ประธานสภา   ให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในเรื่องของการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
   ในครั้งนี้  
ที่ประชุม   ที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่องของการก าหนดระยะเวลาการเสนอค า 

แปรญัตติ  มีก าหนด ๓  วันๆ ละ  ๘  ชั่วโมง รวม ๒๔  ชั่วโมง  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม 2๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค   

ประธานสภา   ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อแนะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีต่อไปจะขอ 
มติที่ประชุมสภาก าหนดก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ โดยมีก าหนด ๓ วันๆ  
ละ ๘ ชั่วโมง รวม ๒๔ ชั่วโมง  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม 2๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ข้อ 49  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม 2๕๖๐ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  (ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติมีก าหนด 
๓  วันๆ ละ  ๘  ชั่วโมง รวม ๒๔  ชั่วโมง ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

ประธานสภา   ๓.๒ เรื่องอ่ืนๆ  ( ตามข้อ ๓๘ วรรคห้า (๓) 
    หารือต่อที่ประชุมสภาเทศบาลในการก าหนดวันประชุมสภาเทศบาลสมัย 

ประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เพ่ือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบลเมือง  
ศรีไค  ในวาระท่ีสอง และวาระที่สาม   

ที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดวันประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  



๑๒ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐  หน้า ๑๒ จาก ๑๙ หน้า  
 

เป็นต้นไป   
ประธานสภา   แจ้งฝ่ายเลขาจัดท าระเบียบวาระการประชุมและหนังสือเชิญประชุมเพ่ือแจ้ง 
   สมาชิกสภาทราบอีกครั้ง 
    ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหารมีข้อราชการเพ่ิมเติมที่จะด าเนินการให้เป็นไป 
   ตามระเบียบวาระการประชุมนี้หรือไม่  
นายกเทศมนตรี  ขอเสนอญัตติด้วยวาจาต่อประธานสภาเทศบาล   เพ่ือให้พิจารณาบรรจุเข้า

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ประธานสภา  อนุญาตให้ นายอุทัย  เกษมทาง  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค  เสนอญัตติ
ด้วยวาจาได้ 

นายกเทศมนตร ี  กระผมนายอุทัย  เกษมทาง  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค  ขอเสนอญัตติ 
   ด้วยวาจาเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐  วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  จ านวน  ๒  ญัตติ  ดังนี้ 
๑. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กล่าวถึงเหตุผลในการเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงานเทศบาลเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่เพียงพอ  ส านักปลัดฯ  จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  โอนลดจากแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ตั้งจ่ายไว้  จ านวน  ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  จ านวน  ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้า
ฝ่ายอ านวยการ  จ านวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน 
ผู้อ านวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี ฯลฯ    จ านวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ท าของ ค่าล้างอัด/ขยายฟีล์มถ่ายรูป ค่าแปร
เอกสาร ค่าจ้างเหมาคนงานต่างๆ ประกอบด้วย จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จ้าง
เหมาแม่บ้านท าความสะอาด จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาคนงานช่างไฟฟ้า จ้าง
เหมาคนงานประจ ารถขยะ จ้างเหมาคนงานจัดเก็บรายได้ จ้างเหมาคนงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง จ้างเหมาครูสอนเต้นออกก าลังกาย ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้ หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้า ของทางราชการ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดถนนในเขตรับผิดชอบ และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เป็นกิจการใน
อ านาจหน้าที่ เช่น ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน  ๖๐๐,๐๐๐ บาท   



๑๓ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐  หน้า ๑๓ จาก ๑๙ หน้า  
 

๒. ญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

กล่าวถึงเหตุผลในการเสนอญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เนื่องจากคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้พ้นสภาพเนื่องจากลาออก  
จ านวน ๑ คน  คือ นางมาลา ศรีดาโคตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๐  เป็นเหตุท าให้คณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค
มีจ านวนคณะกรรมการไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ใน   ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.
๒๕๕๗  ข้อ ๘    

เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาเทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๗  และคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพรายดังกล่าวต้องได้รับมอบหมายหรือเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว  ดังนั้น จึงได้เสนอญัตติด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลเมืองศรีไคในวันนี้  เพ่ือให้ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค
พิจารณาบรรจุญัตติทั้งสองเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   

ประธานสภา   น าปรึกษาหารือต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคในเรื่องดังกล่าว   
ที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการใน 

เรื่องดังกล่าว   
นายกเทศมนตรี   ชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการต่อสภาเทศบาลจนครบทุก 
   ประเด็นค าถาม   
ประธานสภา  สอบถามฝ่ายเลขาถึงระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการด าเนินการครั้งนี้ 
เลขานุการสภา  ตามข้อ ๓๘ วรรคห้า  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ก าหนดว่า  
นอกจากญัตติท่ีกฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดให้ท าเป็นหนังสือ ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอ
ด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้  กล่าวคือ  ข้อ ๓๘ (๖) ญัตติที่ประธานสภาท้องถิ่น
เห็นควรอนุญาต และข้อ ๓๘ วรรคท้าย ก าหนดว่า ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่
เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้าดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น   

ประธานสภา  พิจารณาญัตติดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว  เห็นว่าญัตติทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของเทศบาล  จึงบรรจุญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ ญัตติขอความ
เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เข้าในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้  ในระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๓ และ ๓.๔ 
ต่อไป 



๑๔ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐  หน้า ๑๔ จาก ๑๙ หน้า  
 

นายกเทศมนตรี  กล่าวขอบคุณประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล  พร้อมแจกเอกสาร
ประกอบการเสนอญัตติครั้งนี้  ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจดูและพิจารณาต่อไป 

  ๓.๓ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภา  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เชิญนายกเทศมนตรี
ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี  ตามที่ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๐  ต่อสภาในเบื้องต้นแล้ว  ในส่วนของรายละเอียดการโอนงบประมาณใน
ครั้งนี้  จะปรากฏรายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว   

ประธานสภา  สอบถามเลขานุการสภาถึงระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภา   แจ้งระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้  เป็นไปตาม 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณ 
   รายจ่ายในหมดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
   หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล   แจ้งรายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต่อสภาเทศบาล  ดังนี้ 

งบประมาณที่ขอโอนลดครั้งนี้  โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
เมืองศรีไค  จ านวน  ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท  โอนลดเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 
๒,๖๐๐,๐๐๐  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

๑. โอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

๒. โอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน ผู้อ านวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฯลฯ จ านวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

๓. โอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ท าของ ค่าล้างอัด/ขยายฟีล์มถ่ายรูป ค่า
แปรเอกสาร ค่าจ้างเหมาคนงานต่างๆ ประกอบด้วย จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 
จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาคนงานช่างไฟฟ้า จ้าง
เหมาคนงานประจ ารถขยะ จ้างเหมาคนงานจัดเก็บรายได้ จ้างเหมาคนงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง จ้างเหมาครูสอนเต้นออกก าลังกาย ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้ หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้า ของทางราชการ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดถนนในเขตรับผิดชอบ และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เป็นกิจการใน
อ านาจหน้าที่ เช่น ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน  ๖๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 



๑๕ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐  หน้า ๑๕ จาก ๑๙ หน้า  
 

ประธานสภา   กล่าวขอบคุณปลัดเทศบาล  และสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่ามีข้อสงสัยจะ 
   สอบถามเกี่ยวกับการโอนงบประมาณครั้งนี้หรือไม่ และแจ้งให้ท่านสมาชิกศึกษา 
   รายละเอียดและร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดและให้ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมที่จะ 
   ได้รับ 
ที่ประชุม   ได้ประชุมปรึกษาหารือกันถึงญัตติดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว  และได้ซักถามคณะ

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งบประมาณ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบ
ค าถามตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามจนครบทุกประเด็นค าถามแล้ว และไม่มีผู้ใด
สอบถามอีก 

ประธานสภา  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  เป็นรายการตามล าดับดังนี้   

๑. โอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ิม  เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเดือน 
   พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า 
   ส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้วยมติดังนี้ (เวลา ๑๑.๔๕ น.) 
 อนุมัต ิ  จ านวน    ๖ เสียง 
 ไม่อนุมัต ิ จ านวน    - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน    ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ) 

๒. โอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน ผู้อ านวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฯลฯ จ านวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน 
   เทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ผู้อ านวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฯลฯ จ านวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้วยมติดังนี้ (เวลา ๑๑.๕๐ น.) 
 อนุมัต ิ  จ านวน    ๖ เสียง 
 ไม่อนุมัต ิ จ านวน    - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน    ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ) 

๓. โอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ท าของ ค่าล้างอัด/ขยายฟีล์มถ่ายรูป   
ค่าแปรเอกสาร ค่าจ้างเหมาคนงานต่างๆ ประกอบด้วย จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 
จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาคนงานช่างไฟฟ้า จ้าง
เหมาคนงานประจ ารถขยะ จ้างเหมาคนงานจัดเก็บรายได้ จ้างเหมาคนงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง จ้างเหมาครูสอนเต้นออกก าลังกาย ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้ หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้า ของทางราชการ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดถนนในเขตรับผิดชอบ และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เป็นกิจการใน



๑๖ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐  หน้า ๑๖ จาก ๑๙ หน้า  
 

อ านาจหน้าที่ เช่น ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน  ๖๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ิม เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ท า
ของ ค่าล้างอัด/ขยายฟีล์มถ่ายรูป   ค่าแปรเอกสาร ค่าจ้างเหมาคนงานต่างๆ 
ประกอบด้วย จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด จ้าง
เหมาประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาคนงานช่างไฟฟ้า จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ จ้างเหมา
คนงานจัดเก็บรายได้ จ้างเหมาคนงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จ้างเหมาครูสอนเต้นออกก าลัง
กาย ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้า 
ของทางราชการ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดถนนในเขต
รับผิดชอบ และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ เช่น ค่าจัดเก็บขยะ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน  ๖๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้วยมติ
ดังนี้ (เวลา ๑๑.๕๗ น.) 
 อนุมัต ิ  จ านวน    ๖ เสียง 
 ไม่อนุมัต ิ จ านวน    - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน    ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภา  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป 

  ๓.๔ ญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ประธานสภา  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

นายกเทศมนตรี  ตามที่ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในเรื่องการขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เนื่องจาก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้พ้นสภาพใน
กรณีลาออกจากต าแหน่ง  จ านวน ๑ คน  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เป็นเหตุให้
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลเมืองศรีไคมีจ านวนองค์คณะ
ของคณะกรรมการฯ  ไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.
๒๕๕๗  ข้อ ๘  คณะกรรมการฯ ดังกล่าวแต่งตั้งจากผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล และจะ   
ต้องได้รับมอบหมายหรือเห็นชอบจากสภาเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ  จึงจะ
สามารถแต่งตั้งได้ ดังนั้นจึงได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบหรือมอบหมาย
ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการได้ 

ประธานสภา  สอบถามเลขานุการสภาถึงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภา  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๕๗  ข้อ ๘  ก าหนดว่า ให้มี



๑๗ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐  หน้า ๑๗ จาก ๑๙ หน้า  
 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ประกอบด้วย (๓)
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภามอบหมาย  จ านวน  ๒  คน   

  ส าหรับการด าเนินการเสนอชื่อหรือคัดเลือกที่ประชุมสภาเทศบาลสามารถน า
ความในข้อ ๘  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  โดยให้มีการ
เสนอชื่อสมาชิกสภาผู้ที่สมควรได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 
และมีสมาชิกสภารับรองจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน 

ประธานสภา  กล่าวขอบคุณเลขานุการสภา  และเชิญสมาชิกสภาพิจารณาผู้ที่มีความเหมาสม
และสมควรที่จะมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล
ต าบลเมืองศรีไค  จ านวน  ๑  คน   

ส.ท.ดวงพร  เสนอ ส.ท.วันชัย  ศรีธัญ  เป็นผู้ที่สภาเทศบาลมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเมืองศรีไค  โดยมี 1.ส.ท. ใหม่ ค าประเสริฐ 2. ส.ท.
เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์ เป็นผู้รับรอง ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมอีก ถือว่า ส.ท.วันชัย ศรีธัญ  
ได้รับมอบหมายจากสภาเทศบาลให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
เมืองศรีไค 

ประธานสภา  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส.ท.วันชัย  ศรีธัญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากสภาเทศบาลให้เป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเมืองศรีไค แทน ส.ท.
มาลา  ศรีดาโคตร  สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ลาออกจากต าแหน่ง   

   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ในระเบียบวาระนี้

หรือไม่ 
ส.ท.เกียรติศักดิ์  เสนอเรื่องรางระบายน้ าสนามกีฬากลางเมื่อมีฝนตกหนักน้ าท่วมขังระบายไม่ทัน   

ฝากถึงฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลเมืองศรีไคช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน 
ส.ท.ใหม่   สนับสนุน ส.ท.เกียรติศักดิ์  ในการแก้ไขปัญหาจุดดังกล่าว  เนื่องจากเกิดความ

เดือดร้อนจริงๆ  
ประธานสภา  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภา และฝากถึงฝ่ายบริหารในเรื่องดังกล่าวให้ด าเนินการ

แก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชน  และขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลที่ได้
ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 

ส.ท.ดวงพร  กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหารที่ช่วยแก้ปัญหารางระบายน้ าภายในหมู่ที่ ๔ และ
ถนนคสล. แต่ที่มีปัญหาในเรื่องน้ าประปาที่รั่วซึมฝากถึงการประปาให้มาซ่อมแซม และ
ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโครงการ ๙๑๐๑ (โครงการท าปุ๋ยอินทรีย์) จนส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

นายกเทศมนตรี  ในเรื่องรางระบายน้ าฝากสมาชิกสภาเทศบาลให้ช่วยก ากับดูแลการกองเศษวัสดุ 
กองทราย  ข้างรางระบายน้ าเวลาฝนตกเศษต่างๆได้ไหลลงสู่รางระบายน้ าและท าให้ราง
ระบายน้ าอุดตันได้  ให้ช่วยกันสอดส่องดูแล 

ปลัดเทศบาล  แจ้งเรื่องการใช้ไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่ต าบลเมืองศรีไค โดยการไฟฟ้าได้ให้
ด าเนินการถอดโคมไฟที่ไม่ได้ต่อโดยการไฟฟ้า โดยแจ้งเป็นหนังสือมายังเทศบาลแล้ว และ



๑๘ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐  หน้า ๑๘ จาก ๑๙ หน้า  
 

ได้หารือกับนายกเทศมนตรีแล้วว่าให้รออีกระยะก่อนค่อนตอบกลับการไฟฟ้า  ในส่วนของ
ปริมารการใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าอนุญาตให้ใช้ได้ประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท   

  ส่วนในเรื่องของการควบคุมอาคารอยากให้ชี้แจงกับผู้น าชุมชนให้เข้าใจและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบถึงระเบียบกฎหมายดังกล่าว  ว่าเมื่อมีการ
ก่อสร้างอาคารจะต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลก่อนการก่อสร้าง  โดยให้มาแจ้ง
ขออนุญาตได้ท่ีกองช่างเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

ผอ.กองช่าง  ปัจจุบันพระราชบัญญัติควบคุมอาคารบังคับใช้แล้วทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี   
ประธานสภา  กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ที่ได้แจ้งข้อราชการที่ทางเทศบาล

ได้ด าเนินการ  และสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่ามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

หากไม่มีดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ ดิฉันขอปิด
ประชุม ขอบคุณค่ะ 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๔๕  น.  
 
 
     (ลงชื่อ)  สิบเอก    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ( วรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม ) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่    ๒๑   เดือน     สิงหาคม     พ.ศ. 25๖๐ 

 
 
     (ลงชื่อ)            
                  (นายวันชัย   ศรีธัญ) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)         
                 (นางเคียงฟ้า   รุ่งเรือง) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)                   
                ( นางมาลา   ศรีดาโคตร ) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



๑๙ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๐  หน้า ๑๙ จาก ๑๙ หน้า  
 

       สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๐  แล้ว  เมื่อวันที่   ๒๘    เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
     (ลงชื่อ)           
                (นางสาวธภัฎ  ไชยกุล ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 


