
 
 

ส ำเนำรำยกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 

วันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 

********************* 
 

ผู้มำประชุม มีรำยช่ือ ดังนี้ 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

1 จ.ส.อ.ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล 
2 นายสนชัย  พรมสนธิ รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สนชัย  พรมสนธ ิ
3 นายมนตรี  สามารถ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง มนตรี  สามารถ 
4 นายธียศ  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธียศ  สามารถ 
5 นางพิกุล  ชมพู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พิกุล  ชมพู 
6 นายบุญทรง  วงค์ต๋อ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญทรง  วงค์ต๋อ 
7 นายทวีป  พรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทวีป  พรมกลาง 
8 นายชาตรี  สุริยจักร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชาตรี  สุริยจักร์ 
9 นายณรงคช์ัย  ไชยนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ณรงค์ชัย  ไชยนวล 

10 นายชัยวุฒิ  เงินชุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชัยวุฒิ  เงินชุ่ม 
 

ผู้ไม่มำประชุม 
 - ไม่มี - 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม มีรำยชื่อ ดังนี้                              
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

1 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 

อภิชาติ เทพชา 

2 นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รณิดา  เกตุเต็ม 
3 นางรัตนา  ปรีชานุกูล ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  

รก. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
รัตนา  ปรีชานุกูล 

4 นางวาสนา ธรรมโคร่ง ผู้อ านวยการกองคลัง วาสนา ธรรมโคร่ง 
5 นายสุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง ผู้อ านวยการกองช่าง สุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง 
6 นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ประจญ ปัญโญใหญ่ 

7 นายด ารงค์ บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
รก. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

ด ารงค์ บุญกลาง 

                                  
  /ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)... 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม (ต่อ) 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

8 นายนพดล แก้วกาศ หัวหน้างานนิติการ นพดล แก้วกาศ 
9 นางสาวจิรประภา มณีขัติย์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จิรประภา มณีขัติย์ 

10 นายธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ 
11 นายสุริยา แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สุริยา แก้วสว่าง 
12 นายทรงกลด ณ ล าพูน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทรงกลด ณ ล าพูน 
13 นางวไลพร  ไชยมงคล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ วไลพร  ไชยมงคล 
14 นางสาวณฐัชฎาพร อ่องวลิาศ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ 
15 นายพงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ พงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ 
16 นายวรพงษ์ สุธรรม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วรพงษ์ สุธรรม 
17 นางสุณี สุยะเหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุณี สุยะเหล็ก 
18 ว่าที่ ร.ต.หญิง พิไลวรรณ เทตินน  า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พิไลวรรณ เทตินน  า 
19 นางสาวพิทยาธร อินตารักษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พิทยาธร อินตารักษา 
20 นางสุรีย์ รุ่งโรจน์ทิวัตถ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สุรีย์ รุ่งโรจน์ทิวัตถ ์
21 นายเอกพงษ์ ปัญญาเหล็ก เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน เอกพงษ์ ปัญญาเหล็ก 
22 นางจันจีรา ดวงชมภ ู ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จันจีรา ดวงชมภ ู

 

เริ่มประชุม เวลำ  10.19 น. 
 

ประธานสภาฯ - บัดนี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว และเลขานุการ        
สภาเทศบาลบ้านกลาง ได้ตรวจสอบแล้วว่าครบองค์ประชุม มีผู้มาประชุม จ านวน 10 คน     
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) 
พ.ศ. ๒๕6๒  

 - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕62 โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี  

 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 

ประธานสภาฯ  - ไดร้ับบรรจุแต่งตั งข้าราชการมาด ารงต าแหน่ง เชิญ แนะน าตนเอง 
นายเอกพงษ์ ปัญญาเหล็ก - ข้าพเจ้า นายเอกพงษ์ ปัญญาเหล็ก ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
   สังกัดกองสวัสดิการสังคม  
  

ที่ประชุมฯ - รับทราบ  
 

 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 1 
    ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2562   
 

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั งที่ 1 
 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 
   - ในวาระนี ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ  
   ว่ามีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขหรือไม่ 
   - มีสมาชิกท่านใด พบข้อผิดพลาดหรือไม่ 

 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด พบข้อผิดพลาด 
 

ประธานสภาฯ  - หากไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางรับรองรายงานการประชุมสภา 
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยวิสำมัญ ครั้งที ่1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562  
   เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2562 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวำระท่ี 3 ญัตติเรื่อง พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  
   พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
 

ประธานสภาฯ  - ญัตตเิรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
   - ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
 

เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั นต้น แล้วเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั งงบประมาณยอดใด
เป็นงบประมาณประจ าปี แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

 - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 
มาตรา 62 จัตวา ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตาม
มาตรา 62 ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับร่างเทศบัญญัติจาก
นายกเทศมนตรี 

 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี แจงรายละเอียด ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

 

 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล  บัดนี  ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลจะได้เสนอ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย       
ปฏิบัติหน้าที ่  ประจ าปี ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางอีกครั งหนึ่ง ดังนั น ในโอกาสนี  จึงขอชี แจง  
นายกเทศมนตรี  ให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดหลักการ
ต าบลบ้านกลาง  และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ดังต่อไปนี   
 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 

 บัดนี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านกลางจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางอีกครั งหนึ่ง ฉะนั น ในโอกาสนี  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกลาง        
จึงขอชี แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบาย             
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี   
 1. สถำนะกำรคลัง 
      1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสถานะการเงิน ดังนี   
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 94,229,183.65 บาท 

  1.1.2 เงินสะสม จ านวน 36,815,377.90 บาท 

  1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 31,220,055.82 บาท 
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

  1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
     1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 23,858,489.51 บาท 

 2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ.2562 

  (1) รายรับจริง     จ านวน 133,550,573.17 บาท ประกอบด้วย 

  หมวดภาษีอากร          จ านวน 53,617,369.06 บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       จ านวน   5,029,892.49 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         จ านวน      571,979.83 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน        0.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  จ านวน      576,453.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน         จ านวน        0.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร         จ านวน 32,484,429.79 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         จ านวน       41,270,449.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน         6,552,905.99   บาท 
   
 

/(3) รายจ่ายจริง... 
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  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 79,907,193.16 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง           จ านวน   13,607,213.68 บาท
  งบบุคลากร          จ านวน       32,070,035.00 บาท 
  งบด าเนินงาน          จ านวน       31,823,863.38 บาท 
  งบลงทุน                   จ านวน          1,820,241.10 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น          จ านวน                  0.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน          จ านวน        585,840.00 บาท
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล 
       ให้โดยระบุวัตถุประสงค์         จ านวน      6,496,995.99      บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                     จ านวน          5,990,000.00      บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน                        0.00      บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                          จ านวน                        0.00     บาท 
 

  
ค ำแถลงงบประมำณ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
       

          รำยรับจริง  
ปี  2561 

ประมำณกำร  
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2563 

รำยได้จัดเก็บ       
  หมวดภาษีอากร 52,994,742.68 48,585,000.00 53,000,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,855,433.65 5,839,000.00 6,089,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 719,051.53 510,000.00 510,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,326,077.00 1,025,000.00 605,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บ 61,895,304.86 55,959,000.00 60,204,000.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรร 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 37,361,815.82 28,850,000.00 33,315,000.00 
รวมรำยได้ที่รฐับำลเก็บแล้วจัดสรร 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

37,361,815.82 28,850,000.00 33,315,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 47,071,065.00 56,142,000.00 56,581,000.00 
รวมรำยได้ที่รฐับำลอุดหนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

47,071,065.00 56,142,000.00 56,581,000.00 

รวม 146,328,185.68 140,951,000.00 150,100,000.00 
/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา (ต่อ) 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

   

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 
ปี 2561 

ประมำณกำร  
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2563 

จ่ำยจำกงบประมำณ       
  งบกลาง 22,508,577.33 27,490,315.00 26,401,629.00 
  งบบุคลากร 42,351,491.00 51,863,740.00 57,222,770.00 
  งบด าเนินงาน 48,533,703.20 51,064,345.00 50,505,261.00 
  งบลงทุน 13,223,733.67 9,321,800.00 15,061,340.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,033,280.00 1,210,800.00 909,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 127,650,785.20 140,951,000.00 150,100,000.00 
รวม 127,650,785.20 140,951,000.00 150,100,000.00 

  สรุปสถำนะกำรคลัง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ณ วันที่วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลบ้านกลาง  
 มียอดเงินสะสม                 จ านวน  36,815,377.90  บาท  
 มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน  31,220,055.82  บาท  
 และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒562 เทศบาลต าบลบ้านกลาง  
 ไดป้ระมาณการรายรับไว้         จ านวน 140,951,000.00 บำท   
 มีรายรับจริงทั งสิ น               จ านวน 133,550,573.17 บำท 
  และคาดว่าอีก 2 เดือน คงมีรายรับเพิ่มขึ นมาอีก  
 

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562    
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ รวมทั งสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั งความเป็นอยู่    ที่ดีของ
ประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เทศบาลต าบลบ้านกลาง    จึงได้ถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ    

 - ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕63 ได้ก าหนดวงเงินประมาณการรายรับ ไว้  จ านวน  
  150,100,000.00 บาท ซึ่งการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ครั งนี  เป็นการจัดท างบประมาณ แบบสมดุล                                                                                 

 

  - จึงเรียนมาเพ่ือขอให้สภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒563 ซึ่งได้ส่งให้ทุกท่านก่อนการประชุมแล้ว  

(รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม ระเบียบวำระท่ี 3 ร่ำงเทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒563 และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำฯ ) 

/ประธานสภาฯ...             
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ประธานสภาฯ             - การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63           
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ในวาระที่ 1 (ขั นรับหลักการ) เป็นการปรึกษาในหลักการ     
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ก่อนลงมติว่า
จะรับหลักการหรือไม่   
- มี สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้ามีขอเชิญ  

 

นายณรงค์ชัย ไชยนวล - สอบถามเรื่องการตั งประมาณรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
สท.เขต 2  ในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ท าไมรายได้ท่ีตั งไว้น้อยกว่าประมาณการปีก่อน  
 

นางวาสนา ธรรมโคร่ง - แจ้งในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 บางรายการที่ไม่ได้ตั งไว้
ผู้อ านวยการกองคลัง จะน ามาลงเป็นรายได้เบ็ดเตล็ด รวมถึงรายได้จากค่าบ ารุงศูนย์เจริญวัยเนอสเซอรี่   
   ซึ่งปัจจุบันไม่มีการจัดเก็บแล้ว จึงท าให้ประมาณการรายรับลดลง 
 

นายชาตรี สุริยจักร์ - สอบถามโครงการที่เคยท าในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หายไปหลายโครงการ อาทิ  
สท.เขต 2 โครงการกีฬามวลชน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ(ปัจฉิมาลัย) ขอทราบ

รายละเอียด  
     

นายอภิชาติ เทพชา  - การท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีข้อยาก 
ปลัดเทศบาล  ในการจัดท างบประมาณ เนื่องจากว่ารายจ่ายประจ าสูงและงบลงทุนในปีนี ตั งจ่ายสูง 
ปฏิบัติหน้าที่  กว่าปีที่ผ่านมา บางโครงการเน้นการบูรณาการร่วมกันทุกกอง ลดการซ  าซ้อนการจัด 
นายกเทศมนตรี  โครงการ แต่กรณีที่บางโครงการจ าเป็นต้องด าเนินการจริง สามารถโอนเงินได้ 
ต าบลบ้านกลาง 
 

นายประจญ ปัญโญใหญ่ - กองการศึกษาการได้ตั งงบประมาณโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสากล หน้า 136  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน 50,000 บาท โดยจัดแข่งขันกีฬาสากลของประชนในพื นที่ ของกองการศึกษา

ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม หากงบประมาณไม่เพียงพอจะขอสนับสนุนจากเอกชน
หรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนต่อไป 

  

นายมนตรี สามารถ - อยากให้ประชาชนมีการใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาให้มากที่สุด  
สท.เขต 1   
 

นายอภิชาติ เทพชา  - 1. เรื่องศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับคัดเลือก
ปลัดเทศบาล  ให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ปฏิบัติหน้าที่  ระดับอ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
นายกเทศมนตรี    2. การใช้ประโยชน์คงไม่รองบประมาณมาใช้อย่างเดยีว โดยสามารถดึงภาคเอกชนมา 
ต าบลบ้านกลาง  ร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เป็นต้น 

3. การก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ทางเทศบาลได้ออกแบบประมาณการเพ่ือ
ขอรับงบประมาณสนับสนุน จ านวน 200 ล้านบาท  

             
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  - ได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว ตามข้อ 62  
ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายต่อ 
ประธานสภาฯ - หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี  จ านวน 10 คน 
 ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่า ควรให้ความเห็นชอบรับหลักการ 
 แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
 ในวาระท่ี 1 ขั นรับหลักการ 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  รับหลักการ โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   รับหลักการ  9  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไม่รับหลักการ โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   ไม่รับหลักการ  -ไม่มี- 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   งดออกเสียง  1  เสียง 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมติ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
   ด้วยมติ รับหลักการ  9  เสียง/ไม่รับหลักการ  -ไม่มี- /งดออกเสียง  1  คน 
 

ประธานสภาฯ          - ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในวาระที่ 3 ตามข้อ ๔๕ วรรคสามแห่ง
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗       
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้        
   ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง (วันละ 8 ชั่วโมง) นับตั งแต่สภาท้องถิ่น มีมติ รับหลักการ        
   แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั น จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ และให้ที่ประชุมสภาฯ 
   ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ก าหนดกี่วัน    
   เริ่มตั งแต่เวลา.............................ถึงเวลา.......................ตามระเบียบการประชุมสภาฯ 
   ข้อ 49 วรรคสอง เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   ข้าพเจ้า บุญทรง วงค์ต๋อ สท.เขต 2 ขอเสนอระยะเวลา 
ยื่นเสนอค าแปรญัตติ  จ านวน  3  วัน   ระหว่างวันที่   6,  7,  8   สิงหาคม   ๒๕62  
ตั งแต่เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ของแต่ละวัน 

 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
/ที่ประชุมสภาฯ… 
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ที่ประชุมสภาฯ            ผู้รับรอง  ๑. นายธียศ สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
                                 ๒. นางพิกุล ชมพู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง 
 - มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอให้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอให้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 

ประธานสภาฯ  - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ เห็นเป็นอย่างอ่ืน ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เห็นชอบตามที่  
สท.บุญทรง วงค์ต๋อ เขต 2 ได้ก าหนดระยะเวลายื่นเสนอค าแปรญัตติต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 6, 7, 8 สิงหาคม ๒๕62 ตั งแต่
เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ของแต่ละวัน ณ ห้องกิจการสภาฯ   

 - ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี แจงระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม 

 

เลขานุการสภาฯ - ตามความในข้อ ๑๐๓, ๑๐๕ และ ๑๐๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 
ให้ที่ประชุมสภาฯ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ที่ประกอบไปด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ซึ่งการเสนอชื่อหาก
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอ   ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า  ๒  คน  
แต ่หากนายกเทศมนตรีเสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง  

 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ จ ำนวน คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

 

ที่ประชุมสภาฯ ข้าพเจ้า นางพิกุล ชมพู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ จ ำนวน คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จ านวน  
3  คน 

 

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
 

ที่ประชุมสภาฯ            ผู้รับรอง ๑. นายณรงค์ชัย ไชยนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
                                ๒. นายชัยวฒุิ เงินชุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง 
 - มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าที่ประชุมทุกท่านเห็นชอบ ตามที่ 
สท.นางพิกุล ชมพู เขต 2 เสนอว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ       ใน
การท าหน้าทีร่ับค าแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน  3  คน 

                               /ประธานสภาฯ...   
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ประธานสภาฯ  - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
   เรียงตามล าดับจนครบ จ านวน  3  คน 
   - ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 1 
   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ 

 

ที่ประชุมสภาฯ  - ผู้เสนอ นายธียศ สามารถ สท.เขต 1 ขอเสนอ นายสนชัย พรมสนธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
   เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 1 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 
 

ที่ประชุมสภาฯ  ผู้รับรอง ๑. นายมนตรี สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
                                ๒. นายทวีป พรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 
   อีกหรือไม ่
                             - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเสนอท่านอ่ืนอีก ขอถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี่มีมติเห็นชอบให้  
                             สท.สนชัย พรมสนธิ  เขต 1 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 1 
 

ประธานสภาฯ          - ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 2 
   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ 

 

ที่ประชุมสภาฯ  - ผู้เสนอ นายณรงค์ชัย ไชยนวล สท.เขต 2 ขอเสนอ นายมนตรี สามารถ สมาชิกสภา
   เทศบาลฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 2 
 

ประธานสภาฯ  - ขอผู้รับรอง 
 

ที่ประชุมสภาฯ  ผู้รับรอง  ๑. นายสนชัย พรมสนธ ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
                                 ๒. นายชัยวุฒิ เงินชุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  
   อีกหรือไม ่
                             - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเสนอท่านอ่ืนอีก ขอถือว่าที่ประชุมสภาฯแห่งนี มีมติเห็นชอบให้  
                            สท.มนตรี สำมำรถ เขต 1 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 2 
   - ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 3 
   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  - ผู้เสนอ นายชัยวุฒิ เงินชุ่ม สท.เขต 2 ขอเสนอ นายทวีป พรมกลาง สมาชิกสภา
   เทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 3 
 

ประธานสภาฯ  - ขอผู้รับรอง 
 

 
/ที่ประชุมสภาฯ... 
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ที่ประชุมสภาฯ  ผู้รับรอง ๑. นายมนตรี สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
                                ๒. นายชาตรี สุริยจักร ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  
   อีกหรือไม ่
                             - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเสนอท่านอ่ืนอีก ขอถือว่าที่ประชุมสภาฯแห่งนี มีมติเห็นชอบให้  
                            สท.ทวีป พรมกลำง เขต 2 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 3 

ประธานสภาฯ - เนื่องด้วยกระผม จสอ.ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ต าแหน่งประธานสภาเทศบาล ได้
เดินทางไปราชการ ประชุมสันนิบาตเทศบาล ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562  
- ตามความในข้อ 49 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 
- ตามความในข้อ 21, 22 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
-ดังนั นจึงขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอ่ืน  แทน  นายสนชัย พรมสนธิ 
ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล ซึ่งต้องมีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภา
เทศบาลในเมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

- ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 1 
 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ 

 

ที่ประชุมสภาฯ  - ผู้เสนอ นายธียศ สามารถ สท.เขต 1  ขอเสนอ นายชาตรี  สุริยจักร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
   เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 1 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 
 

ที่ประชุมสภาฯ  ผู้รับรอง ๑. นายมนตรี สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
                                ๒. นายทวีป พรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 
   อีกหรือไม ่
                             - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเสนอท่านอ่ืนอีก ขอถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี่มีมติเห็นชอบให้  
                             นำยชำตรี  สุริยจักร์  สท.เขต 2 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ 1 
    

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งครบ 
             ตามจ านวน เป็นอันว่า ผู้ถูกเสนอชื่อได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการแปรญัตติในการ      
   ท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ประกอบด้วย 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ    ๑ นายชาตรี สุริยจักร์   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
                                2 นายมนตรี สามารถ   สมาชิกสภาฯ เขต 1        
     3 นายทวีป พรมกลาง   สมาชิกสภาฯ เขต 2      
 

ประธานสภาฯ  - ขอพักการประชุม 10 นาที โดยจะเริ่มการประชุมต่อ ในเวลา 11.30 น. 
  *** พักการประชุม 10 นาที ตั งแต่เวลา 11.20 น. ถึงเวลา 11.30 น.  *** 
 

ระเบียบวำระท่ี 4    เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 

ประธานสภา ฯ            - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้สภาทราบ หรือไม่ 
 

สท.มนตรี สามารถ        - ข้าพเจ้า สท.มนตรี สามารถ เลขานุการสภาฯ ได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ 
เลขานุการสภาฯ           แปรญัตติ ที่สภาแห่งนี  ได้แต่งตั งแล้ว จ านวน  3  ท่าน สรุปว่า 

1. แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือประชุมพิจารณาคัดเลือกประธาน        
  และเลขานุการฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการ 

สภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
2. คณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติมาท าหน้าที่รับค าแปรญัตติ ในวันที่ 

 6, 7, 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ของแตล่ะวัน ณ ห้องประชุม 
กิจการสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

   3. แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ      
   รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.  
                             ณ ห้องกิจการสภา เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
                             - จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และท่านผู้บริหารฯ ทราบ 

              

ประธานสภาฯ             - ให้คณะกรรมการแปรญัตติที่สภาแห่งนี มีมติเห็นชอบมาปฏิบัติหน้าที่ รับค าแปรญัตติ 
   ระหว่าง วันที่ 6, 7, 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องกิจการสภาฯ
   เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
                             - ดังนั นผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 
   ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที ่ 19 สิงหำคม 2562 เวลา 10.00 น.     
   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลแห่งนี  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป 
 

ประธานสภาฯ             - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้สภาทราบ หรือไม่ 
 

นายธียศ สามารถ          - สอบถามเรื่องร้องเรียนตลิ่งพัง ม.8 ขอน าไม้ยูคาลิปตัสไปปักบริเวณชายฝั่ง เพื่อ 
                                ปอ้งกันตลิ่งพังไปมากกว่าเดิม 

ผอ.กองช่าง                 - ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะรีบด าเนินการให้ 
 



 
 

 

 
 
 
 
  



 
 

 


