
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
สามัญประจำปี สมัยท่ี 3/2562 ครั้งที่ 2 
วันที่  14  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
***************** 

ผู้มาประชุม 
   1. นายทัด เพชรดี  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
   2. นายเกียรติชัย งามหอม รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

3. นายวีระพล  คงศรี  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
   4. นายประสงค์  ไมตรีพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   5. นายอ่อนสี   ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   6. นายสุพร  สายชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   7. นางสาวประยูร สายโท  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   8. นายศุภโชค วงศ์ชาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   9. นายสมชาย บุสบัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   10. นายเดช   กลิ่นพิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     11. นายชมภ ู ไมตรีพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     12. นายสะบัน เพ็ญสะเนาะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
                     13. นายเสวียน อุทา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
2. นางธัญทิพย์  เรืองวุฒิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

                              3. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อำนวยการกองคลัง 
                              4. นายรังสี  กังวาลย์  ผู้อำนวยการกองช่าง 

5. นางสาวจารุณี โคตรประทุม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
6. นางสาวดวงนภา   จันทเขต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
7. นางทัศนีย์  ยุวะบุตร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
8. นางวันดี    เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
9. นายธราดล  อร่าม  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
10. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนักงานธุรการ  
 

 
 



-2- 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

นายวีระพล  คงศรี - ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เข้าห้องประชุมและรายงาน    
เลขานุการสภาฯ  ต่อประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเข้าประชุมครบองค์ประชุม และเรียนเชิญ 
                               ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระพร้อมกัน และเปิดการประชุม 
                               ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายทัด  เพชรดี  - กล่าวเปิดการประชุม วันนี้เป็นการประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2562   
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
   ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
       3.1 เรื่องพิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                                            รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาล 
                                                            ตำบลหนองหญ้าลาด (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)  
                 3.2 เรื่องพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
                                                            งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                                                            ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  
   ระเบียบวารที่  4  เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายทัด  เพชรดี  - แจ้งเรื่องการเข้าร่วมพิธี “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม” ณ หอประชุมอำเภอ 
ประธานสภาฯ  กันทรลักษ์ มีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วม มีพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มทอง 
                               พานพุ่มเงิน ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์  
                               และพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายทัด  เพชรดี  - กล่าวต่อที่ประชุม เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นการประชุม 
ประธานสภาฯ  สามัญประจำปี สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 แจ้งให้ที่ 

ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้อความใดที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก 
หรือไม่ 
-ไม่มีการแก้ไข ประธานสภาได้ขอมติต่อที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
สามัญประจำปี สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                        
3.1 เรื่องพิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

                                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
                                   (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 

นายทัด  เพชรดี  - เรื่องพิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ            พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  
                                เชญิให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายวีระพล  คงศรี       – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล               พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่ 
                               งบประมาณพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณ ในขั้นต้นแล้วเสนอ 
                               ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอด 
                               ใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็น 
                               ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งเพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้ 
                               เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
   - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 62 จัตวา “ให้สภาเทศบาลพิจารณา 
                               ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามมาตรา 62 ตรี วรรค 5 ให้แล้วเสร็จภายใน 
                               30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาล 
                               พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดหรือมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้น  
                               ใหร้่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน 
                               ปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ 
                               รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาล ในการพิจารณา 
                               ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการ 
                               กระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้ 
                               งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายทัด  เพชรดี -ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามญัตติท่ีเสนอมาต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล

หนองหญ้าลาด 

นายวีระพล  คงศรี       – เรยีนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
ปลัดเทศบาล               ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจะได้เสนอ 
                               ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้สภาได้ 
                               พิจารณา 
   -โดยผมจะขอแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ท่าน 
                                ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้ทราบถึงสถานการณ์ 
                                การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  
                                พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 
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   1. สถานะการคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562  
                                       มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
           1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน  11,643,712.28  บาท 
           1.1.2 เงินสะสม   จำนวน  941,437.19       บาท 
           1.1.3 เงินทุนสำรองสะสม  จำนวน  5,627,627.80    บาท 
           1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
                                                ยังเบิกจ่ายไม่ได้       จำนวน             -             บาท 
           1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน  5  โครงการ 
                                                เป็นเงินรวม  49,000  บาท 
      1.2 เงินกูคงค้าง   จำนวน             -             บาท 
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 13 สิงหาคม  
                                  พ.ศ.2562 

       (1) รายรับจริง  จำนวน    35,706,092.22 บาท  ประกอบด้วย 
                      หมวดภาษีอากร   จำนวน   397,175.00      บาท 
             หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน  109,778.70     บาท 
             หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              จำนวน  75,353.04       บาท 
             หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 1,143,369     บาท 
             หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน  28,157.00         บาท 
             หมวดรายได้จากทุน   จำนวน         -                 บาท 
             หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน   16,338,972.04 บาท 
             หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จำนวน   17,613,287.44 บาท 
    เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  252,783.44      บาท 

   3. รายจ่ายจริง    จำนวน  30,873,728.45  บาท  ประกอบด้วย 
             งบกลาง     จำนวน  9,277,044.43    บาท 
    งบบุคลากร    จำนวน  9,296,160.00    บาท 
    งบดำเนินงาน    จำนวน  5,617,629.22    บาท 
    งบลงทุน    จำนวน  5,092,000.00    บาท 
    งบรายจ่ายอื่น    จำนวน           -               บาท 
    งบเงินอุดหนุน    จำนวน  1,590,894.80    บาท 

   4. รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
         จำนวน   251,431.52      บาท 
   5. รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม   จำนวน   2,379,500.00   บาท 
   6. รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน             -             บาท 
   7. รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้   จำนวน             -             บาท 
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    -การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการ 
   จัดทำตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสืออำเภอกันทรลักษ์ ที่ ศก 0023.7/ว 3162 
 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือจังหวัด 
ศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก 0023.4/11361 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 และหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 -โดยได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นแบบ 
สมดุล โดยตั้งรายรับเท่ากับรายจ่าย 
 -เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้ตั้งประมาณการรับ ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2563 เป็นจำนวน 39,060,000.00 บาท ประกอบด้วยดังนี้ 
 -รายได้จัดเก็บเอง 
   หมวดภาษีอากร        จำนวน    381,000.00  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน    103,500.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       จำนวน    77,000.00    บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์   จำนวน  1,270,000.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  จำนวน   41,000.00    บาท 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง       จำนวน   1,872,500.00 บาท 
 -รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่น 
           หมวดภาษีจัดสรร                       รวมจำนวน    18,851,000.00   บาท 

    -รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               รวมจำนวน     18,336,500.00  บาท 
             รวมประมาณการรายรับ  จำนวน  39,060,000.00   บาท 
    -เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้ตั้งประมาณการรายจ่าย ประจำปี 
      งบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวน   39,060,000.00 บาท 
      ประกอบด้วยดังนี้ 
     งบกลาง   เป็นจำนวน   11,173,070.00   บาท 
     งบบุคลากร  เป็นจำนวน   12,887,470.00   บาท 
     งบดำเนินการ  เป็นจำนวน   7,592,260,.00    บาท 
     งบลงทุน  เป็นจำนวน   5,201,200.00     บาท 
     งบรายจ่ายอื่น  เป็นจำนวน   30,000.00          บาท 
     งบอุดหนุน  เป็นจำนวน   2,176,000.00     บาท 
       รวมรายจ่ายจากงบประมาณ  39,060,000.00  บาท 
    -งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกรายละเอียด 

 ตามแผนงานได้ ดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน    14,349,590.00  บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน   200,000.00       บาท 
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    ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา  จำนวน   6,188,360.00  บาท 
     แผนงานสาธารณสุข  จำนวน   380,000.00     บาท 
     แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน   2,631,980.00  บาท 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 208,000.00   บาท 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

จำนวน 650,000.00       บาท 
    ด้านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  2,280,000.00 บาท 
     แผนงานการเกษตร    จำนวน  70,000.00      บาท 
     แผนงานการพาณิชย์              จำนวน  929,000.00   บาท 
    ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
     แผนงานงบกลาง   จำนวน   11,173,070.00 บาท 
        รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  39,060,000.00  บาท 

-ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ได้ดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และแนวนโยบายของ
รัฐบาล หนังสือสั่งการ การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. .......-.......) 
-จึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือให้ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้
พิจารณาเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติ ฯ ที่ได้ส่งให้แก่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดทุกท่านแล้ว นั้น 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายทัด  เพชรดี -ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาฯ              งบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อ

สงสัยหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

 -(ไม่มี) ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบล 
หนองหญ้าลาด ว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัตินี้หรือไม่ โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3.2 เรื่อง การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
      รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
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นายทัด  เพชรดี - การพิจารณาเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดเพ่ือเป็นคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ              แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้

เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบต่อไป 

นายวีระพล  คงศรี       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
เลขานุการสภาฯ            และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
   -ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน 
     แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 
    สภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
-ข้อ 105 ภายใต้บังคับ ข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา 
 ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
 ตามความจำเป็นในกิจการและหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 (4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ 2 นั้น 
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ 
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
นั้น 
 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
 ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำ
แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานสภา
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัติติจะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
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    ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  

ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ 
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น 
ต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข 
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย 
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก 
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา 
เป็นการด่วน 
 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ 
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายทัด  เพชรดี - ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ ได้เสนอว่าควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่ 
ประธานสภาฯ              แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ในครั้งนี้ก่ีคน  

นายศุภโชค วงศ์ชาลี -เสนอควรเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ส.ท.เขต 1  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในครั้งนี้ จำนวน 3 คน 
   -นางสาวประยูร สายโท ส.ท.เขต 1 ผู้รับรองและ นายสมชาย บุสบัน ผู้รับรอง 

นายทัด  เพชรดี -ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อสมาชิกที่ควรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ              แปรญัตติ เรียงตามลำดับให้ครบ 3 คน และให้คณะกรรมการแปรญัตติเลือกประธาน 

นายศุภโชค วงศ์ชาลี -ขอเสนอ นายอ่อนสี ศรีสวัสดิ์ ส.ท.เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
ส.ท.เขต 1   1.นางสาวประยูร สายโท ส.ท.เขต 1 ผู้รับรอง 
    2.นายเดช  กลิ่นพิกุล ส.ท.เขต 2     ผู้รับรอง 

นายอ่อนสี ศรีสวัสดิ์ -ขอเสนอ นายศุภโชค  วงศ์ชาลี ส.ท.เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
ส.ท.เขต 1   1.นายประสงค์   ไมตรีพันธ์  ส.ท.เขต 1   ผู้รับรอง 
    2.นายชมพู    ไมตรีพันธ์   ส.ท.เขต 2      ผู้รับรอง 

นางสาวประยูร สายโท -ขอเสนอ นายเสวียน  อุทา ส.ท.เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
ส.ท.เขต 1   1.นายศุภโชค   วงศ์ชาลี  ส.ท.เขต 1   ผู้รับรอง 
    2.นายสมชาย   บุสบัน    ส.ท.เขต 2   ผู้รับรอง 

นายทัด  เพชรดี -กล่าวต่อที่ประชุมว่า ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิก 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ              แปรญัตติรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ 
  1.นายอ่อนสี   ศรีสวัสดิ์  ส.ท.เขต 1 
  2.นายศุภโชค  วงศ์ชาลี  ส.ท.เขต 1 
  3.นายเสวียน   อุทา      ส.ท.เขต 2 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

นายทัด  เพชรดี -เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว ขอหารือที่ประชุมว่าควรกำหนดระยะเวลาเสนอ 
ประธานสภาฯ              คำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน เวลาและสถานที่ในการรับคำแปรญัตติ 

และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันใด ขอให้สมาชิกเสนอต่อที่ประชุม 

นายอ่อนสี ศรีสวัสดิ์ -ขอเสนอกำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็น 2 วัน  
ส.ท.เขต 1   ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 

 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด และกำหนดวันประชุม 
 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2563 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
 ตำบลหนองหญ้าลาด 
-ไม่มีสมาชิกเสนอเพ่ิมเติมอีก 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายทัด  เพชรดี -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่ (ไม่มี) และขอนัดประชุม  
ประธานสภาฯ               ครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

            (ลงชื่อ)        วีระพล  คงศรี        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                           (นายวีระพล   คงศรี) 
             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  14  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

(ลงชื่อ)        เกียรติชัย  งาหอม       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
             (นายเกียรติชัย งาหอม) 
 
(ลงชื่อ)        ประยูร  สายโท          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
            (นางสาวประยูร สายโท) 

(ลงชื่อ)        สมชาย  บุสบัน          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                   
             (นายสมชาย บุสบัน) 
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 (ลงชื่อ)        ชมภู  ไมตรีพันธ์         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                 
              (นายชมภู ไมตรีพันธ์) 

 (ลงชื่อ)        สุพร  สายชมภ ู        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ                  
              (นายสุพร สายชมภู) 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่  14  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

(ลงชื่อ)      ทัด  เพชรดี        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                        (นายทัด เพชรดี) 
                    ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
                              วันที ่ 14  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 


