
 
 
 

  
ประกาศสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 

เร่ือง  เผยแพรข่้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง   
สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
   

ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลไม้เรียง  ได้ประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓  คร้ังที่ ๒  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลไม้เรียง  และสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ใน
คราวประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๖  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ น้ัน 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓  วรรคสี ่  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศเผยแพร่ขอ้มูลรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลไม้เรียง สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที ่๒ ประจําปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ไว้ที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล   บอรด์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลไม้เรียง   และทางเว็บไซด์ 
www.mairiang.go.th  หรอืติดต่อขอข้อมูลได้ที่สํานักงานเทศบาลตําบลไม้เรียง   สาํนักปลัดเทศบาล  
(งานกิจการสภาเทศบาล)  ในวันและเวลาราชการ  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

นิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
 (นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mairiang.go.th/


 



 
(สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที ่2 ประจําปี  พ.ศ. 2555 

เม่ือวันท่ี  21   สิงหาคม  2555 
  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง  

----------------------------------------------------- 
1ผู้มาประชุม 
 1.  นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ    ประธานสภาเทศบาล 

2.  นายมณิต  รักษาวงค์      รองประธานสภาเทศบาล 
 3.  นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด   เลขานุการสภาเทศบาล 

4.  นายเดชา  แซ่บ้าง    สมาชิกสภาเทศบาล              
5.  พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย    สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายฐิติวัชร ์ มะศร ี    สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายชัยยุทธ  ศิริรัตน ์    สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายโชคดี  ธรฤทธ์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล 
9.  นายสถิตย์  แผ่เต็ม    สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสมบูรณ์  ภารา    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายไสว  สิทธิศักด์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายอุดม  ซัง     สมาชิกสภาเทศบาล 
 

2ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายชัยศรี  มีพัฒน์    นายกเทศมนตรี 
2.  นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ    รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายวสันต์  ชัยสงคราม   รองนายกเทศมนตรี  
4.  นายสทิธิพร  เหล่าอรรถปรีชา   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5.   นายภักดี  มาก    ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
6.  ว่าที่ ร.ต.ประยูรศักด์ิ  ลิม่พาณิชย์  ปลัดเทศบาล 
7.  นายเทพนรินทร์  ทองสัมฤทธ์ิ   รองปลัดเทศบาล 
8.  นายมานะ  อุบล    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
9.  นางภารดี  อุบล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 10. นางอโนมา  มณีโชติ    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
11. นายดํารงค์ชัย  ชุมแก้ว   นายช่างโยธา 
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นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ  นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  เลขา นุการนายกเทศมนตรี  ที่ ป รึกษา
นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุก
ท่าน วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2555 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาลงช่ือ
เข้าประชุม จํานวน 9 คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันขอกราบ
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ  ได้จุดธูป 
เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

(ประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย) 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          ก่อนประธานสภาเทศบาลกล่าวเปิดการประชุม ดิฉันขอช้ีแจง
ตามประกาศสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 
– 30 สิงหาคม 2555 ประธานสภาเทศบาล ได้นัดประชุมสภาเทศบาล 
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลไม้เรียง เพ่ือพิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
เรื่องอ่ืน ๆ  และสภาเทศบาลได้ประชุมมีมติรับหลักการในร่างเทศ
บัญญัติฯ ในวาระแรกไปแล้ว และที่ประชุมสภาเทศบาลได้กําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ โดยเร่ิมต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2555 
เวลา 10.00 น. สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00 น. 
ประกอบกับประธานสภาเทศบาลไ ด้ส่ งร่ าง เทศบัญญั ติฯ  ใ ห้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดําเนินการพิจารณาตามขั้นตอนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  
 

          บัดน้ี คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงขอแจ้งรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียงทราบ    และตามมติที่ประชุมสภา 
เทศบาล ได้แจ้งนัดการประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาร่าง 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใน
วาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติฯ) และวาระที่สาม (ขั้นลงมติ) ตามมติที่
ประชุมแจ้งนัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โดยนัดประชุมในวัน
อังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลไม้เรียง  

 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเชิญร่วมประชุม ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

นิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
(นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
 
         

ระเบยีบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที ่2  ประจําปี พ.ศ. 2555 
วันอังคาร  ที่  21  สิงหาคม  2555  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
     1.1 .................................................................... 
 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
     2.1 การประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง สมัยสามญั สมัยที ่3   
          ประจาํปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2555 
 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องท่ีเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณา 
     3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
          งบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค้างพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระ 
          ที ่3) 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
     4.1........................................................ 
 

           ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
และพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลไม้เรียง สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2555 วัน
อังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ซึ่งมีวาระที่จะต้อง
ประชุมให้ครบตามกระบวนการนะครับ กระผมจะได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
 

ระเบยีบวาระที่ 1                 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ทางสาํนักงานได้รับการตรวจประเมิน ก็ให้ท่านปลัดเทศบาล
ได้ช้ีแจงเรื่องการประเมินเทศบาลต่อสภาด้วย เชิญครับ  ต่อไประเบียบ
วาระที่ 2              
 

ว่าที่ ร.ต.ประยูรศักด์ิ  ลิม่พาณิชย์ 
ปลัดเทศบาล 

          ขออนุญาตท่านประธานครับ เรียนท่านนายกเทศมนตรี ตามท่ี
คณะกรรมการประเมินเปลี่ยนช้ันเทศบาล จากช้ันเล็กข้ึนเป็นช้ันกลาง 
โดยจังหวัดได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน และคณะกรรมการได้มา
ดําเนินการประเมินใน 3 ด้าน ที่เทศบาลตําบลไม้เรียง เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาครับ ผลจากการประเมินในแต่ละด้าน
เทศบาลได้คะแนนในภาพรวม ร้อยละ 72.33 ทางคณะกรรมการ
ประเมินก็ได้บอกว่าคะแนนการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าเทศบาลอ่ืน 
หลังจากน้ีกระบวนการต่อไปคณะกรรมการก็จะส่งเร่ืองการประเมินให้
คณะกรรมการ ก.ท.จ. ให้ความเห็นชอบต่อไป หลังจากน้ีก็จะประกาศ
แจ้งช้ันเทศบาลเป็นเทศบาลขนาดช้ันกลาง ก็จะมีผลทําให้ในเรื่องของ
การเจริญเติบโตของตําแหน่งเจ้าหน้าที่ ในเรือ่งของการจัดสรร
งบประมาณก็จะมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตอันใกล้น้ี ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นกับเทศบาลเราอีก 
ครั้งหน่ึงครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ก็เป็นการได้รับทราบที่เราได้ยกฐานะเทศบาล และแจ้ง
ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ และทกุคนก็ได้ทราบกันแล้วตามที่
ท่านปลัดได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับ ต่อไปผมก็จะได้ดําเนินการตาม
ระเบียบวาระต่อไป  วาระที่ 2              
 

ระเบยีบวาระที่ 2                 รับรองรายงานการประชุม 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2555  เมื่อวันที่ 14  
สิงหาคม 2555  เปิดครับ  เอกสารอยู่ในมอืท่านแล้วนะครับ  เปิดไป 
ทีละหน้า เร่ิมหน้า 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, หน้า10 บรรทัดแรกครับ 
เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา คําว่า เร่ืองที่ แก้คําว่า ท ีเป็น ที ่ครับ 
ต่อไปหน้า 11,12 หน้า 12 ดูย่อหน้าที่ 1 ครับ คําว่า ต่อไปก็ขอเชิญ
สมาชิกอภิปรายอย่างน้อยไม่เกิน 10 นาที ตกคําว่า ท่านละไม่เกิน 10 
นาที ต่อไปย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 5 ตามแผนงานไมว่่าด้านบริหาร
ทั่วไป  ด้านชุมชน งานสังคม คําว่า งานสังคม แก้เป็น ด้านสังคม 
ต่อไปหน้า 13,14, หน้า 14 นับจากข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติทีส่ภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ตัดคําว่า ถ้า ออกครับ ต่อไปหน้า 15  เชิญครับ 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลที่
เคารพรักทั้งหลาย  กระผมนายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
หน้า 15  นะครับ ข้อเสนอของคุณมณิต  รักษาวงค์ ทีลุ่กข้ึนมาเสนอ
นะครับ ตรงน้ีเป็นการเสนอญัตติด้วยวาจาหรือเปล่าครับ เพราะไม่มี
ผู้รับรอง  แต่พอไปข้างล่างท่านประธานสภาได้ขอมติ   ขอมติที่ประชุม
แสดงว่าต้องเสนอเป็นญัตติก่อนนะครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เร่ืองเวลาที่เก่ียวกับการแปรญัตติ สภาเป็นผู้กําหนดตามท่ี
สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอนะครับ 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ครับ ถ้าเสนอต้องเป็นญัตติและมีผู้รับรอง อันน้ีเสนอแต่ไม่มี
ผู้รับรอง ท่านประธานไปขอมติที่ประชุม แต่ผมว่าถ้าขอมติที่ประชุม
ต้องเป็นญัตติ อันน้ีแล้วแต่ท่านประธานครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ผมว่าขอมติน่ีขอธรรมดาไม่ต้องยื่นครับ เพราะว่าสืบต่อเน่ือง
มา สภาจะต้องกําหนดให้สภารับคําแปรญัตติตามระเบียบมาแล้ว อันน้ี
เราทํามาแล้ว และจะต้องกําหนดการแปรญัตติ สภาจะต้องกําหนดมี
อยู่ 3 ตอน คอื 1. เมื่อสภารับหลักการแลว้ สภาจะต้องกําหนดวันแปร
ญัตติ เพราะฉะน้ันสภาจะต้องกําหนด ด้วยการรับรองของสภาอีกว่า  
ที่สภาเสนอนี้โดยคําแนะนําของสภา  สมาชิกก็ต้องเสนอว่าจะแปร
ญัตติวันน้ัน แปรญัตติวันน้ี เราก็กําหนดเวลา อย่างวาระที่ 1  รับคํา
แปรญัตติก็กําหนดไม่เกิน 24 ช่ัวโมง อันที่ 2 วันแปรญัตติก็จะต้อง
กําหนด อันที่ 3 วันนัดประชุม สุดท้ายเป็นวาระที่ 3 ก็ต้องนัดประชุม 
คือสภาเป็นผู้กําหนดทุกอย่าง เพราะฉะน้ันไม่ต้องมีผู้รับรองนะครับ  
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สภาเป็นคนทําเองนะครับ คือท่านกับผมทํา ขอบคุณครับ ที่ท่านได้ถาม
ตรงน้ี เป็นคําถามที่ดีนะครับ จะได้เข้าใจตรงกัน เพราะไม่เคยมีใครถาม 
ต่อไปหน้า 16,17 ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ รับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 
 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

          ครบคะ่ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ต่อไปเป็นการขอมติครับ ท่านใดเหน็ชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                            เห็นชอบ           11         เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                            ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                          งดออกเสียง         -           เสียง 
 

สรุปมติทีป่ระชุม 
 

           เห็นชอบ             11         เสียง 
                         ไม่เห็นชอบ           -          เสียง 
                         งดออกเสียง          -          เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ขอบคณุครับ  ต่อไประเบียบวาระที่ 3 

ระเบยีบวาระที่ 3           เรื่องท่ีเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค้างพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3) ครับ
ต่อไปเป็นการประชุมในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) เพ่ือใหก้ารดําเนินการ
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติตามระเบียบฯ  ก็ขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้รายงานผลต่อสภาครับ เชิญครับ  
 

นายฐิติวัชร์  มะศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บรหิาร สมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกทา่นครับ ต่อไปเป็นรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 
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รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ครั้งที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
 

ผู้มาประชุม 
     1. นายสถติย์  แผ่เต็ม           ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
     2. นายมณิต  รักษาวงค์         กรรมการแปรญัตติฯ 
     3. นายฐิติวัชร์  มะศรี            กรรมการฯ /เลขานุการแปรญัตติฯ 
 

          เร่ิมประชุม เวลา 15.00 น. นายฐิติวัชร์  มะศรี กรรมการแปร
ญัตติฯ/เลขานุการแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เชิญคณะ -
กรรมการแปรญัตติฯ เข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุม นายสถิตย์  
แผ่เต็ม ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุม ตามระเบียบการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
                      -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม          รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้ ครั้งที่  
                         2/2555  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2555 
 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 เร่ืองการพิจารณาขอเสนอการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

      ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ได้กล่าวว่า ตามประกาศ 
สภาเทศบาลตําบลไม้เรียง เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง
สมัยสามญั สมัยที่ 3 ประจาํปี 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 
2555 ประธานสภาเทศบาล ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ประจําปี 2555 เมือ่วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง เพ่ือพิจารณาญัตติ
นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง เร่ือง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  และเรื่องอ่ืน ๆ  สภาเทศบาลได้
ประชุมมีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติฯ  ในวาระแรกไปแล้ว และที ่
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ประชุมสภาเทศบาลได้กําหนดวันรับคําแปรญัตติฯ โดยเร่ิมต้ังแต่วันที่ 
14  สิงหาคม  2555  เวลา 13.00 น.  สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2555 
เวลา 15.00 น. และที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติกําหนดเวลาพิจารณา
คําแปรญัตติฯ ที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รับไว้  ต้ังแต่วันที่ 15 
สิงหาคม  2555  เวลา  14.30  น.  ถึงวันที ่ 17  สิงหาคม 2555 เวลา 
17.00 น.  ประกอบกับประธานสภาเทศบาลได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ ให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือดําเนินการพิจารณาตามข้ันตอนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ตามข้อ 49 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่โดย
รอรับเอกสารคําขอแปรญัตติฯ ต้ังแต่วันที่ 14  สิงหาคม  2555 เวลา 
13.00 น.  ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555  เวลา 15.00 น. ปรากฏว่าไม่มี 
ผู้มาย่ืนเอกสารขอแปรญัตติฯ 
 

          คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ทั้งน้ี 
ในการดําเนินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดําเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยพิจารณาไป
ตามกรอบ ขั้นตอน ระเบียบของทางราชการเก่ียวกับงบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งประกอบด้วย 
          1. การพิจารณาคําแถลง งบประมาณ (สถานะการคลัง การ
บริหารงานงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน รายรับและรายได้ 
ประเภทภาษีต่าง ๆ ตามกฎหมายในรอบปีทีผ่่าน รวมท้ังหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง) 
          2. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของเทศบาลตําบลไม้เรียง พ.ศ. 2556 
ด้านบริหารท่ัวไป ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
การดําเนินงานอ่ืน ๆ  
          3. ร่างเทศบัญญัติงบประมารายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  
          4. รายละเอียดประกอบเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
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               - ประมาณการรายรับพร้อมคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
รายรับ 
              - รายจ่ายตามแผนงาน 
              - รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน พร้อมคําช้ีแจงของ
หน่วยงานต่าง ๆ 
           

          คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างเทศ-
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่
นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียงได้จัดทําขึ้น เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภา
เทศบาลตําบลไม้เรียงน้ัน มคีวามถูกต้อง ประหยัด รอบคอบ ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณา
ทุกประเด็นท่ีกําหนดไว้โดยครบถ้วน จึงมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ โดย
ยืนยันร่างเทศบัญญัติฯ เดิม ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียงขอ
ความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ใน
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ที่ได้พิจารณาแล้ว ย่ืนต่อประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง  เพ่ือ
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 50 ต่อไป    ปิดประชุมเวลา  
15.30 น. ลงช่ือ นายสถิตย์  แผ่เต็ม ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ขอบคุณครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ  ตามรายงานผลของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในการ
ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาญัตติดังกล่าว  เมื่อไมม่ีสมาชิกสภา
เทศบาลขอแปรญัตติฯ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงต่อที่
ประชุมสภา และความเห็นหรือมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ว่า 
ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ด้วยความรอบคอบ ชอบด้วยระเบียบ จึงมีมติที่ประชุมเป็น
เอกฉันท์ จึงยืนยันตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ครับ ก็ขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลที่จะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น เชิญครับ 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกที่เคารพรัก
ทั้งหลาย กระผมนายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล   กระผม
ไม่ได้แปรญัตติ และก็ไม่ได้สงวนคําแปรญัตติ เพราะผมเห็นว่า
งบประมาณฉบับน้ีพอไปได้แล้วนะครับ ใช้ได้แล้ว ถ้าผมไม่ลุกข้ึนมาพูด
สักนิดหน่ึงดูเหมือนว่าเราไม่สนใจงบประมาณ  แต่จริง ๆ แล้ว 
ตรงกันข้ามครับ เราสนใจ  และอยากจะให้ร่างเทศบัญญัติฉบับน้ี 
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ออกเป็นเทศบัญญัติโดยเร็ว เพ่ือที่จะขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ งาน
ต่าง ๆ ออกมาโดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นโครงการบูรณะ ส้วมสาธารณะ หรือ
ว่าโครงการบุกเบิกถนน ตลาดเปิดท้าย ป่าช้าปากหลาม เราต้องการ
มากครับ ต้องการโดยเร็ว ผมจะมีความสุขที่สุดถ้าท่านนายกเทศมนตรี
ลุกข้ึนมาแถลงว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็วนะครับ  ขอบคุณครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ท่านใดจะอภิปรายมีหรือเปล่าครับ 
 

ที่ประชุม 
 

          ไมม่ ี
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ถ้ า ไม่ มี ผมจะขอมติที่ ประ ชุมผ่ านวาระที่ สองนะครับ 
เลขานุการฯ  นับองค์ประชุม 
 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

          ครบค่ะ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครบนะ ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภาผ่านวาระที่สองครับ 
ท่านใดเห็นชอบให้ผ่านวาระที่สอง โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม                            เห็นชอบ           11         เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                            ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                          งดออกเสียง         -           เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เลขานุการฯ ทวนมติที่ประชุมครับ 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

          เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี ค่ะ และงดออกเสียง ไม่มี
ค่ะ    

สรุปมติทีป่ระชุม 
 

           เห็นชอบ             11          เสียง 
                         ไม่เห็นชอบ           -          เสียง 
                         งดออกเสียง          -          เสียง 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ขอบคณุครับ  เป็นอันว่าการพิจารณาของสภาเทศบาลในวาระ
ที่สอง (ขั้นแปรญัตติ) ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลไปแล้ว 
ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  ในวาระท่ีสาม (ขัน้ลงมติ) ก่อนจะเข้าวาระท่ี 
3 กระผมจะอ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 ว่า การพิจารณาข้อบัญญัติใน
วาระที่ 3  ไม่มกีารอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี
การอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร และในวาระนี้การพิจารณาให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ก่อนจะมี
การลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือไม่น้ัน กระผมขอพัก 10 นาที  เชิญครับ 
 

 พัก 10 นาท ี
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เลขานุการฯ นับองค์ประชุม 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

          ครบคะ่ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่สาม (ขั้นลงมติ)     ของร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ หรือไม ่ ตามระเบียบฯ ข้อ 52  
เลขานุการฯ นับองค์ประชุม  
 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

          ครบคะ่ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เมื่อสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  
ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม                            เห็นชอบ           11         เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                            ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                          งดออกเสียง         -           เสียง 
 

สรุปมติทีป่ระชุม          เห็นชอบ             11             เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ           -              เสียง 
                      งดออกเสียง          -              เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสภาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตรา
เป็นเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
หลังจากน้ีทางสภาเทศบาลจะได้ดําเนินการนําร่างเทศบัญญัติฯ ที่สภา
ได้อนุมัติแล้ว หรือให้ความเห็นชอบแล้ว สง่ให้นายอําเภอภายใน 7 วัน 
เพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป    ต่อไปวาระท่ี 4 ครับ   
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          มหีรือเปล่าครับ เชิญครับ 
 

นายเดชา  แซบ้่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ กระผมนายเดชา  แซ่บ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรือ่งจะคุยอยู่นิดหนึ่งครับ คือการที่เราผ่าน
งบประมาณไปแล้ว ผมอยากจะให้ดําเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
นะครับ ตามท่ีบอกว่าแทบจะไม่มีคนมาซื้อแบบ ผมก็งงเต็มที ตอนน้ียัง
ไม่มีคนมาซื้อแบบเลย ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้ของผมนะครับ ที่ผม
ระบุเข็มไปจํานวน 15 เมตร อาจจะยาวเกิน เหมือนกับโกโตมาคุยกับ
ผม ไมรู่้จะเอาเข้าทางไหน เข็ม 15 เมตร ผมบอกลดเหลือ 12 เมตร  
ก็ได้ เราจะทําการแก้ไขแบบก็ได้ให้เหลือ 12 เมตร เผื่อจะได้เอาเข้า 
ได้ง่าย วันก่อนเราเข้าทางน้ัน 10 เมตร เข้าได้ ผมว่าเหลืออีก 2 เมตร  
คงจะไม่มีปัญหา คือเข็มเมื่อก่อนน้ีเราใช้ 10 เมตร ปรากฏว่า 10 เมตร 
เราตอกไม่หมด ก็เหมือนกับหลังสมาคม 10 เมตร ก็ตอกไม่หมด เราใช้ 
12 เมตร แต่ใช้ลูกตุ้มที่มันหนักกว่า ป้ันจ่ันต้องใหญ่กว่า คือเมื่อก่อนน้ี
เราใช้ประมาณ 4 ตัน ตอนน้ีเราใช้ประมาณ 5 ตัน มันจะเค้นลงไปได้ 
พอเค้นลงไปแล้วเราก็ทําตามลักษณะเหมือนเดิมคือ 12 เมตร เหล็กจะ
ไม่ต้องต่อ เหล็กโรงงานจะมี 12 เมตร ถ้าเราสั่งพิเศษมันก็ได้ เสร็จแล้ว
เราตอกลงไป พอเหลือสัก 2 เมตร เราสามารถตัดได้ แต่ถ้าเราสั่ง 10 
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เมตร เลยก็ไมไ่ด้ เพราะ 10 เมตร เราเผื่อนํ้าหนักลูกตุ้มเพราะตอกลง
ไปเราต้องใช้ 12 เมตร เพราะบางตัวจะจม บางตัวมันก็สูงข้ึนนิดหน่อย 
แต่ตอนน้ีเราระบุเหล็กไว้หมดแล้ว คือระบุเหล็กจํานวน 6 เส้น ลึก 8 
เส้น เหล็ก 16  จํานวน 6 เสน้ ลึก 8 เส้น ผกูให้มันถ่ีเข้ามนัก็อยู่ได้  ผม
เป็นห่วงอยู่ตรงนี้นะครับ น่ีถ้าเกิดว่าช่วงน้ีความจริงหน้าฝน ถ้าเกิดว่า
ตรงน้ันเรายังมีบ๊ิกแบคอยู่หน่อยหน่ึง แต่ตรงท่อมันไม่มี ตรงท่อระบาย
นํ้าที่เราฝังลงไปตอนนี้มันขาดไปเร่ือย ๆ ตอนน้ีเหลือไม่กี่ท่อแล้ว ถ้า
เกิดว่าไม่มีคนประมูลงานตัวน้ี งานไม่ออกไป ผมคิดว่าเราก็ต้องไป
หาทางแก้ไขตรงท่อน้ันอีกนิดนะครับ ก็แค่น้ีครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ก็ขอสรุปนะครบั คุณเดชาสรปุว่าเหล็กแค่ 12 เมตร แล้ว
เร่ืองน้ันคุณเดชาต้องติดต่อกับฝ่ายบริหารและฝ่ายช่างนะครับ เร่ือง
ผู้รับเหมาก่อสร้างเราก็ผ่านแล้วแต่ยังไม่มีคนมารับทําใช่ไหมครับ  ผ่าน
แล้วยัง  เชิญทา่นนายกเทศมนตรีครับ 
 

นายชัยศรี  มพัีฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน ครบัการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ เราต้อง
ดําเนินการตามระเบียบครับ ตามท่ีท่านเดชาพูดเมื่อสักครู่ก็ต้องแจ้งให้
ทราบหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับผมก็ว่าอย่างน้ันครับ คือเราทําอะไรต้องทําตามระเบียบ
นะครับและกป็รึกษาช่างนะครับ ก็เป็นอันว่าสภาได้ฝากเร่ืองน้ีไว้กับ
ช่าง สมาชิกสภาเทศบาล และก็ฝ่ายบริหาร ช่วยดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
มีสมาชิกท่านอ่ืนที่จะปรึกษาหารือกัน  มีอีกหรือเปล่าครับ  
 

ที่ประชุม           ไมม่ ี 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
    

          ถ้าไมม่ี ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

  
 
 
 เลิกประชุม เวลา  10.55 น. 
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                                             (นายโชคดี  ธรฤทธ์ิ) 
   (ลงนาม)       นวลน้อง  น่ิมเอียด      เลขานุการสภาเทศบาล/ผู้จดบันทึก 
                                          (นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด) 
   (ลงนาม)        ภารดี  อุบล             ผู้พิมพ์ 
                                              (นางภารดี  อุบล) 
      
 
 
 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมน้ีในการประชุม 
                                     สมัย  สามญั  สมัยที่  4  ครั้งที่  -   ประจําปี  2555  . 

เมื่อวันที่  16   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2555 
 

 
 
 

(ลงนาม)        นิพนธ์  วิเศษศักด์ิ           ประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
               (นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ) 
 
 
(ลงนาม)       นวลน้อง  น่ิมเอียด           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
   (นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด) 
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