
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2565 
วันที่ 26 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม 
……………………………………………………………………….. 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

   1.1 ..................................................................................... 
 

   1.2 ..................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชมุครั้งที่แล้ว การประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพ่ือพิจารณา     

3.1 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566  
      (วาระที่ 2 การแปรญัตติ) 
 

ข้อระเบียบและกฎหมาย  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
หมวด 3 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ  

ร่างข้อญัตตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก  
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มี  หรือ ไม่มี
การแก้ไข เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

หมวด 3 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้น  แต่ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ แก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  

 
 

/ถ้าข้อความ... 
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ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหา
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ 
เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา ข้ออื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่น
อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม  
วรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับ  
ไว้เท่านั้น  

ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติหรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือ
จากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระทำเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว 
ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการ
แปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ หรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ
ไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง 

ข้อ 56 ญัตติหรือคำแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอ 
หรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น 

ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
อาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได้ 

ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ง 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

คณะกรรมการแปรญัตติแถลงประกอบรายงาน ................................................... 
มติที่ประชุมสภา ………………………………………………………………………………………. 
 

/3.2 ญัตติ... 
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3.2 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 
      (วาระที่ 3 การให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ)  
 

ข้อระเบียบและกฎหมาย  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
หมวด 3 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 

เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา
วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่ 

 

มติที่ประชุมสภา ………………………………………………………………………………………. 
 
   3.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (สำนักปลัดเทศบาล) 

 

ข้อระเบียบและกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด   

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

 

สำนักปลัดเทศบาล ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื ่อไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่สำหรับจัดซื ้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยจัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ        
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังนี้ 

 

โอนลด  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อจ้างบริการบุคคลปฏิบัติงาน 

งบประมาณตั้งไว้                             108,000  บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             51,000  บาท  

     โอนลด                                             15,000  บาท  

    งบประมาณคงเหลือหลังโอน                  36,000  บาท 
 

/โอนไป... 
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคาเครื ่องละ 
15,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner 

ภายในเครื่องเดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า

ต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า 

ต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ

กระดาษเองได้  
 
 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล  
 

มตทิี่ประชุม .........................................................................................................
  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง อื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

   4.1 .................................................................................................. 
   4.2 .................................................................................................. 


