
              
 

 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
เร่ือง   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  1/2556 
……………………………… 

ด้วยสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  ได้ประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  สมัยวิสามัญ สมัยที่  2   
ครั้งที่  1/2556  ลงวันที่  19  มีนาคม  2556  เวลา  10.00  น.    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด และที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดดังกล่าวเป็นเอกฉันท์แล้ว     
ในการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  2/2556 ลงวันที่ 21  มีนาคม  2556  น้ัน 
 

  อาศัยอํานาจตามความในหมวด  ๒  การประชุม  ข้อ  ๓๓   วรรค  ๔   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔      สภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
ขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2556  ลงวันที่  19  มีนาคม  2556   
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศน้ี 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

   ประกาศ    ณ   วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 
     
                

    (นายสุรินทร์  ปานสังข์) 
          ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ 

วันที่ ๑๙  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

 

************************* 
ผู้มาประชุม 
๑. นายชูศักด์ิ    ปานดํา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑  
๒. นายสุวิทย์    ถนอมเกิด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑ 
๓. นายจํานงค์    คุระพูล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑ 
๔. นางปทุมรัตน์   บัวแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑ 
๕. นายวิจักรพันธ์   โอมาก   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑  
๖. นายณัฐพงศ์    บุญทองสังข์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑ 
๗. นายสุรินทร ์   ปานสังข์   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๘. นายสมเกียรติ   อักษรถึง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๙. นายสุเมธ   เสาะแสน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๑๐.นายวิทยา    เถาว์ราม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๑๑.นางสาวละไม   แต้มเติม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๑๒. นายพิเชษฐ์   ทองอนันต์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๑๓. นายจิราวุธ  กรเพชร   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นายวรรณชาติ  ยอดแก้ว  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๒. นายอรุณ    อินทร์จันทร์  รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๓. นายเสวก  ส่งขาว   รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๔. นายวิรัช  แต้มเติม   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๕. นายรัฐศักด์ิ  นาคา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๖.นายวรรณรัตน์  มณีโชติ   รองปลัดเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
(ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา) ตรวจสอบแล้วครบองค์ประชุมเม่ือ ครบองค์ประชุม  เชิญท่านประธานสภา 

เทศบาลตําบลเกาะทวด เปิดการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑  ประจําปี          
พ.ศ. ๒๕๕๖ เชิญท่านประธานครับ 

/สุรินทร์... 



 
สุรินทร์  ปานสังข์  เรียนท่านนายกเทศมนตรี และ ผู้บริหารทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภา    
(ประธานสภาฯ)    เทศบาลตําบลเกาะทวดพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม สภาเทศบาล 

ตําบลเกาะทวด  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๒ ครั้ งที่  ๑ ประจําปี  พ .ศ.  ๒๕๕๖               
วันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บัดน้ี 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

    ๑.๑  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสมาชิกสภาเทศบาล 
สุรินทร์  ปานสังข์  เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
(ประธานสภาฯ)   เกาะทวด เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสมาชิก 

สภาเทศบาล เชิญท่านปลัดเทศบาล ช้ีแจงรายละเอียด  
 

จิราวุธ  กรเพชร    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
(ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา) เกาะทวด คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศผลการเลือกต้ังครบตาม 

จํานวนและเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาขิกสภาเทศบาลท่ีได้รับการ
เลือกต้ังใหม่ จังหวัดได้มีทําทําโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสมาชิกสภา
เทศบาล กําหนดจัดฝึกอบรมจํานวน ๒  รุ่น ๆ ละ ๙๖ คน พิจารณาคัดเลือกจาก
เทศบาลตําบลแห่งละ ๔ คน ของเทศบาลตําบลเกาะทวด ฝึกอบรม รุ่น ๒ ระหว่าง
วันที่  ๒๒-๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่านผู้บริหารได้พิจารณาให้ ผู้เข้าร่วมประชุม ๔ ท่าน ดังน้ี 
๑. นางสาวละไม  แต้มเติม 
๒. นางปทุมรัตน์  บัวแก้ว 
๓. นายชูศักด์ิ  ปานดํา 
๔. นายสุวิทย์  ถนอมเกิด 
รายละเอียดโครงการจะสําเนาให้ผู้เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหน่ึง 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

สุรินทร์  ปานสังข์  ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ได้ส่งสําเนารายงานประชุมสภา
(ประธานสภาฯ)   เทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  วันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์    

พ.ศ. ๒๕๕๖  ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบแล้วน้ัน ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเกาะทวด ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดครั้งน้ี
แล้วว่าถูกต้องหรือไม่  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ  

/มติที่ประชุม... 



มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  วันท่ี ๑๑  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๖   
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
    ๓.๑ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                            ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  เทศบาลตําบลเกาะทวด 
สุรินทร์  ปานสังข์  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ประธานสภาฯ)   เทศบาลตําบลเกาะทวด ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด  
 

วรรณชาติ  ยอดแก้ว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด        
(นายกเทศมนตรี)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๓   
กําหนดให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณทําการ
พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์  และแก้ไขงบประมาณในช้ันต้นเม่ือเสร็จแล้วให้เสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินนําเสนอต่อสภาท้องถ่ิน ภายใน ๑๕  
สิงหาคม แต่เน่ืองจากเทศบาลตําเกาะทวดเพิ่งได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล 
ประกอบกับเพิ่งมีการแต่งต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและสภาท้องถ่ินตามกฎหมายจึงไม่อาจ
เสนอได้ทันตามห้วงเวลาข้างต้น 
 บัดน้ีถึงเวลาท่ีผู้บริหารของเทศบาลตําบลเกาะทวด จะได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด อีกคร้ังหน่ึง
ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ีคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเกาะทวด จึงขอกล่าวให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังต่อไปน้ี 
๑. สถานะการคลัง 
 ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ  วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังน้ี 
ณ วันท่ี ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน ๙,๒๐๗,๒๖๔.๐๗ บาท 
  ๑.๑.๒  เงินสะสม ๒,๘๓๙,๘๒๒.๕๔ บาท 
  ๑.๑.๓  ทุนสํารองเงินสะสม ๓,๔๙๑,๐๐๖.๓๙  บาท 
  ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้   
เบิกจ่าย  จํานวน ๓  โครงการ รวม ๑๗๒,๘๓๐.๑๐  บาท  

/๑.๑.๕ รายการ... 



  ๑.๑.๕  รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน ๑ 
โครงการ รวม  ๕๒๕,๐๐๐  บาท  
  ๑.๑.๖  เงินกู้คงค้าง - บาท 
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 ๑. รายรับจริงทั้งส้ิน ๑๗,๔๕๒,๓๗๙.๓๕  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร           ๕๐,๑๓๔.๔๗       บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต๘๕,๐๔๖.๘๙      บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ๒๑,๗๘๐.๕๐     บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๓๓๖,๙๓๘.๐๐       บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             ๘๓,๕๐๐.๐๐    บาท 
 รายได้จากทุน      ๑,๑๗๐.๐๐     บาท
 หมวดภาษีจัดสรร     ๑๐,๕๓๘,๓๒๗.๔๙      บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       ๖,๓๓๕,๔๘๒.๐๐ บาท 
๒. เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  ๙,๖๙๖,๙๗๒.๕๘     บาท 
๓ . รายจ่ายจริง จํานวน  ๑๖,๕๘๖,๒๘๓.๙๐ บาทประกอบด้วย 
 งบกลาง    ๑,๐๐๕,๓๐๕.๐๐          บาท 
 งบบุคลากร   ๖,๐๓๗,๖๗๓.๒๖          บาท 
 งบดําเนินการ   ๕,๖๗๑,๑๔๙.๖๔           บาท 
 งบลงทุน   ๒,๙๒๗,๖๕๖.๐๐           บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน        ๒๘,๕๐๐.๐๐          บาท 
 งบเงินอุดหนุน     ๙๑๖,๐๐๐.๐๐           บาท 
๔. รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงนิอุดหนุนท่ีรฐับาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์  ๙,๖๙๖,๙๗๒.๕๘            บาท 
๕. มีการจ่ายงเงินสะสมเพ่ือดาํเนนิการตามอํานาจหน้าท่ี  จาํนวน  ๑,๐๔๐,๐๘๓,.๓๖             บาท 

๖ . เงินกู้จาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประกอบ... 
 



 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

งบ รายรับจริงปี ๒๕๕๔ ประมาณการปี ๒๕๕๕ ประมาณการปี ๒๕๕๖ 
รายได้จัดเก็บ 
     หมวดภาษีอากร ๑๐๕,๐๙๖.๐๙ ๑๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ๔๗,๓๐๙.๙๐ ๘๗,๐๐๐.๐๐ ๙๘,๗๐๐.๐๐ 

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒๙,๓๖๗.๒๔ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ            
     พาณิชย์ 

๒๕๒๕๕๑.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๒๐,๕๒๓.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ 

    หมวดรายได้จากทุน - ๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ 
รวมรายได้จัดเก็บ ๔๕๔,๘๔๗.๒๓.๐๐ ๕๑๕,๐๐๐.๐๐ ๗๑๑,๙๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 

   

     หมวดภาษีจัดสรร ๑๐,๐๑๔,๖๑๖.๕๕ ๑๐,๓๖๑,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๐๖๕,๕๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑๐,๐๑๔,๖๑๖.๕๕ ๑๐,๓๖๑,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๐๖๕,๕๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

   

     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๖,๔๕๐,๒๓๒.๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

๖,๔๕๐,๒๓๒.๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๑๖,๙๑๙,๖๙๕.๗๘ ๑๗,๗๗๖,๕๐๐.๐๐ ๑๙,๗๗๗,๔๐๐.๐๐ 
จ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๔ ประมาณการปี ๒๕๕๕ ประมาณการปี ๒๕๕๖ 
     งบกลาง ๑,๕๙๔,๗๖๐.๓๗ ๑,๔๒๑,๖๕๐.๐๐ ๑,๓๗๙,๐๖๐.๐๐ 

     งบเงินอุดหนุน ๙๖๘,๘๐๐.๐๐ ๙๖๑,๔๐๐.๐๐ ๙๕๐,๔๐๐.๐๐ 
     งบดําเนินการ ๕,๕๖๗,๒๘๕.๘๙ ๕,๙๑๑,๔๓๐.๐๐ ๕,๓๑๑,๗๘๐.๐๐ 
     งบบุคลากร ๔,๘๐๗,๐๑๑.๘๗ ๕,๗๐๗,๙๒๐.๐๐ ๖,๙๑๐,๑๖๐.๐๐ 
     งบรายจ่ายอ่ืน  ๑๑๙,๓๖๒.๕๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
     งบลงทุน ๒,๗๐๑,๘๓๐.๕๐ ๓,๗๐๔,๑๐๐.๐๐ ๕,๒๐๑,๐๐๐.๐๐ 

     รวมจ่ายจากงบประมาณ ๑๕,๗๕๙,๐๕๐.๖๓ ๑๗,๗๗๖,๕๐๐.๐๐ ๑๙,๗๗๗,๔๐๐.๐๐ 
 รวม ๑๕,๗๕๙,๐๕๐.๖๓ ๑๗,๗๗๖,๕๐๐.๐๐ ๑๙,๗๗๗,๔๐๐.๐๐ 

 
/บันทึก... 



 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ของเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะทวด 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านการบริหาร 
       แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๗,๙๓๑,๘๘๐  
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒๕๐,๐๐๐ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
         แผนงานสาธารณสุข ๑๑๐,๐๐๐ 
         แผนงานเคหะและชุมชน ๖,๖๓๕,๗๘๐ 
         แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๕๕,๐๐๐ 
         แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖๐,๐๐๐ 
         แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒๐,๐๐๐ 
         แผนงานการศึกษา ๒,๒๗๐,๖๘๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ 

         แผนงานการพาณิชย์ ๙๓๐,๐๐๐ 
         แผนงานการเกษตร ๓๕,๐๐๐ 
ด้านการดําเนินงานอ่ืน 
        แผนงานงบกลาง ๑,๓๗๙,๐๖๐ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน ๑๙,๗๗๗,๔๐๐ 
     

   สําหรับรายละเอียดประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.๒๕๕๖ ได้แจกจ่ายให้สมาชิกเทศบาลตําบลเกาะทวดได้พิจารณาแล้ว 
          ข้าพเจ้านายวรรณชาติ  ยอดแก้ว  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด  จึงเสนอ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะทวด  เพื่อนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล
เกาะทวด  เพื่อให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ในฐานะเลขานุการสภา ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่ 
(ประธานสภาฯ)   เก่ียวข้องในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะทวด ประจําปี ๒๕๕๖   
 
 
 
 
 

/จิราวุธ... 



 

จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาล 
(ปลัดเทศบาล/เลขานุการ) ตําบลเกาะทวด ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวดได้แถลงเก่ียวกับร่างเทศ

บัญญัติเทศบาลตําบลเกาะทวดเรียนแล้วน้ัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ ๓ ข้อ ๒๓  และหนังสือส่ังการส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด  ประกอบกับ ระเบียบว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ กําหนดว่าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณา และข้อ ๔๗  
กําหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหน่ึง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
น้ันหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ี
สมาชิกท้องถ่ินได้อภิปรายในเรื่องน้ันพอสมควรแล้ว  เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหน่ึง  สภาท้องถ่ินจะให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินพิจารณาก่อน
รับหลักการ ก็ได้ และข้อ ๔๙ กําหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถ่ินลงมติรับ
หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา
ท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และ
ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท้องถ่ินกําหนดตามวรรคหน่ึง 
ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอคําแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้  แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  การเสนอคําแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบน้ี 
  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาะเดียว        

ผู้แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
สุรินทร์  ปานสังข์  ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย ร่างเทศบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  สรุปได้ว่า ในการพิจารณาญัตติ 

ร่างข้อบัญญัติกําหนดให้พิจารณา สามวาระรวดเดียวไม่ได้  เน่ืองจากเก่ียวกับ
งบประมาณรายจ่ายซ่ึงกําหนดให้พิจารณาออกเป็นสามวาระ ดังน้ี  
วาระที่หน่ึง  ข้ันรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
วาระที่สอง  ข้ันแปรญัตติ 
วาระที่สาม  ข้ันลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ซ่ึงวาระน้ีจะไม่มี  
การอภิปรายใด ๆ ทั้งส้ิน 

/ขอให้... 



ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาและอภิปราย ในวาระท่ีหน่ึงข้ันรับหลักการ ก่อนลง
มติรับร่างเทศบัญญัติในวาระที่หน่ึง มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่  

 

นายวิจักรพันธ์  โอมาก  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

(สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑)  วันที่ผมได้ส่งรายละเอียดโครงการในร่างเทศบัญญัติไม่มีโครงการเรื่องไฟฟ้า 
สาธารณะบ้านทอนจากฝ่ังตะวันออก และ เหมืองราชดําริหมู่ที่ ๑ และช่วยซ่อมแซม
ไฟฟ้าที่ชํารุดของหมู่ที่ ๘   และในร่างเทศบัญญัติไม่มีหมายเลขหน้าขอให้ท่านปลัด
ไปตรวจสอบด้วย  

จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด
(ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา) ร่างเทศบัญญัติท่ีเสนอวันน้ีรายละเอียดต่าง ๆ ใช้สิทธิสอบถามได้และ 

กระทําได้เฉพาะขอลดร่ายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย แต่ถ้าเพิ่ม
งบประมาณไม่มีรายละเอียดในเทศบัญญัติในงบรายจ่าย ถ้าเพิ่มรายจ่ายต้องให้
ผู้บริหารรับรอง ตามข้อ ๕๙ ประกอบ ข้อ ๖๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สุรินทร์  ปานสังข์  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอ หรืออภิปรายเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุมว่าจะ 
(ประธานสภาฯ)   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  

เทศบาลตําบลเกาะทวด ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
                       รายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตําบลเกาะทวด จํานวน ๑๒ เสียง  

 

สุรินทร์  ปานสังข์  เมื่อมติท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ในวาระท่ี ๑  
(ประธานสภาฯ)   แล้ว ตามระเบียบกําหนดให้ประธานสภาท �������ส่งร่างข้อบัญญัติน้ันให้ 

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้สรรหามาแล้วเมื่อประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๕  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 
๑. นายวิจักรพันธ์  โอมาก 
๒. นายวิทยา  เถาว์ราม 
๓. นายสุเมธ  เสาะแสน 
ขอให้ท่ีประชุมเสนอระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติว่า
จะใช้ระยะเวลาก่ีวัน จากวันท่ีเท่าไรถึงวันท่ีเท่าไร ซ่ึงกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปร
ญัตติน้ันจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง ขอเชิญเสนอครับ 

/จํานงค์ ... 
 



จํานงค์ คุระพูล   เสนอระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติมีกําหนด ๒ วัน ระหว่างวันท่ี ๑๙  
(สมาชิกสภาเขต๑)   มีนาคม ๒๕๕๖  ต้ังแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป. ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม    

๒๕๕๖ จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นวันอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่ากําหนดวัน 
(ประธานสภาฯ)   แปรญัตติ ทีกําหนด ๒ วันระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖  ต้ังแต่เวลา  

๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป. ถึงวันท่ี ๒๐ มีนาคม๒๕๕๖ จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะทวด ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกําหนด วันแปรญัตติ ที
กําหนด ๒ วันระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖  ต้ังแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป. 
ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จํานวน  ๑๒ เสียง  ให้กําหนดวันแปรญัตติ         ท่ี
กําหนด ๒ วันระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ต้ังแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไปถึงวันท่ี 
๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๖ จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะทวด 

 

สุรินทร์  ปานสังข์  ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง 
(ประธานสภาฯ)   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖  ก็ให ้

เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และให้เสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ตามกําหนดห้วงเวลาท่ีสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบข้างต้น สําหรับการ

ประชุมสภา ในวาระท่ี ๒ และ ๓ ขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีท่ี                 
๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๔๕ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลเกาะทวด 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

    ๓.๒  ขอความเห็นชอบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
สุรินทร์  ปานสังข์  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลช้ีแจงรายละเอียด  
(ประธานสภาฯ) 
จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
(ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา) จากการประชุมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๒๕  

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ช้ีแจงรายละเอียดแล้วน้ัน มติท่ีประชุมให้ชะลอการ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  และครั้งน้ีขอให้ที่ประชุมได้
ทบทวนและขอความเห็นชอบ จากที่ได้ศึกษามาแล้วตามระเบียบไม่ได้บังคับให้
เทศบาลสมัคร ถ้าท่ีประชุมเห็นชอบเรา 

/ต้องนําเงิน... 
 
 



ต้องนําเงินงบประมาณรายจ่ายไปสมัครเป็นสมาชิก ถ้าท่ีประชุมเห็นความเหมาะสม
จําเป็นและได้สิทธิประโยชน์ท่ีตามมา แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นชอบหรือไม่ 

 

สุรินทร์  ปานสังข์  ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้เรียนช้ีแจงเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ท่ีทางเทศบาล 
(ประธานสภาฯ)   ตําบลเกะทวดจะได้รับและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทุกท่านทราบแล้วน้ัน ที 

ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอผมขอมติท่ีประชุมขอความเห็นชอบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๑๒ เสียง เห็นชอบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาต  
                                          เทศบาลแห่งประเทศไทย 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 

สุรินทร์  ปานสังข์ ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอเรื่องอ่ืนใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)  
เสวก  ส่งขาว เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
(รองนายกเทศมนตรี) ผมขอปรึกษาหารือเรื่อง เปล่ียนเวลาประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด จากช่วงเช้า 

เป็น ช่วงบ่าย  เน่ืองจากถ้าประชุมช่วงเช้าทําให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดโบสถ์ต้อง
หยุดเรียน ๑ วัน เด็กไม่ได้รับประทานอาหารเสริมนม และผู้ปกครองต้องหยุดงาน
เพื่อมาดูแลลูก ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง 

 

วิจักรพันธ์  โอมาก เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
(สมาชิกสภาเขต ๑) ผมคิดว่าใช้เวลาช่วงเช้าเหมือนเดิม เพราะช่วงบ่ายจะได้ไปทําภารกิจอ่ืน ๆ อีก ไม่

ต้องมารอว่าจะไปประชุมช่วงบ่ายและอีกอย่างห้องน้ีก็เป็นห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเกาะทวด และขอให้ปรับปรุงเรื่องเครื่องปรับอากาศด้วยครับไม่เย็นเลย 

 

วรรณชาติ  ยอดแก้ว เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

(นายกเทศมนตรี) ตามที่ท่านวิจักรพันธ์ ได้เสนอน้ันก็ไม่ผิด แต่ผมขอให้คิดว่าเราเปล่ียนเวลาเพื่อให้เด็ก
ได้เรียนหนังสือ และได้รับประทานอาหารเสริมนม อีกอย่างผู้ปกครองจะได้ทํางานไม่
ต้องมาเป็นห่วงลูก ผมคิดว่าจะประชุมช่วงเช้า หรือ ช่วงบ่าย ไม่ใช่ปัญหา แต่ให้ท่าน
สมาชิกสภาคํานึงถึงเด็กมากกว่า ขอปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 

 
 
 

/สุรินทร์... 
 
 
 



สุรินทร์  ปานสังข์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นด้วยหรือไม่ครับท่ีจะเปล่ียนเวลาประชุมเป็น 
(ประธานสภาฯ)   ช่วงบ่าย เพื่อเด็กจะไม่ต้องหยุดเรียนและมีอาหารรับประทานครบตาม 

โภชนาการ และผู้ปกครองจะได้ทํางาน 
 

สุเมธ  เสาะแสน เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
(สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒) ผมเห็นด้วยที่จะเปล่ียนเวลาประชุมสภาเป็นช่วงบ่าย เด็กนักเรียนไม่ต้องหยุดเรียน

และผมเข้าใจว่าห้องประชุมน้ีเป็นห้องประชุมสภาแต่เราต้องคํานึงถึงเด็กนักเรียนด้วย 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอเพิ่มเติม ผมขอความเห็นของสมาชิกสภาในการเปล่ียน  
(ประธานสภาฯ)   เวลาประชุมจากช่วงเช้า เป็นช่วงบ่าย ขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม มีมติ เป็น เอกฉันท์ เห็นชอบ ในการ เป ลี่ยน เวลาประชุมจากช่วง เช้า  เป็น
ช่วงบ่าย  

สุรินทร์  ปานสังข์ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนใด 
(ประธานสภาฯ) เพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอบคุณสมาชิกทุกท่านและขอปิดการประชุม ณ บัดน้ี 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
    เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
 
 

   จิราวุธ  กรเพชร       สุรินทร์  ปานสังข์ 
(นายจิราวุธ  กรเพชร)             (นายสุรินทร์  ปานสังข์) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด             ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

ชูศักด์ิ  ปานดํา               ปทุมรัตน์  บัวแก้ว 
(นายชูศักด์ิ  ปานดํา)       (นางปทุมรัตน์  บัวแก้ว) 

       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๑                       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๑       
                 

วิทยา  เถาว์ราม        ละไม  แต้มเติม 
(นายวิทยา  เถาว์ราม)       ( นางสาวละไม  แต้มเติม) 

     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๒                         สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๒                      
 

 



 
 
 
 
 
 
 


