
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี  พ.ศ.2561   

วันจันทร์ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.2561  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

*********************** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ประธานสภาเทศบาล เซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ 
2 นายสมชาย  ร่มโพธิ์   รองประธานสภา สมชาย  ร่มโพธิ์   
3 นางมะลิ  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล มะลิ  เถื่อนสันเทียะ 
4 นางนิตยา  ทองงาม สมาชิกสภาเทศบาล นิตยา  ทองงาม 
5 นายบุญรัตน์  คบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล บุญรัตน์  คบขุนทด 
6 นายโสพิศ  ท่าพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล โสพิศ  ท่าพิมาย 
7 นายนิคม  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล นิคม  เถื่อนสันเทียะ 
8 นางวาสนา  เหงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล วาสนา  เหงขุนทด 
9 นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ สมาชิกสภาเทศบาล ยุภาพิน  ซิ้มสื่อ 
10 นายบุญยืน  แขขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล บุญยืน  แขขุนทด 

ผู้ไม่มาประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสาวปริศนา  พาภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ติดภารกิจ 
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ผู้เข้าร่วมการประชุมสภา 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรี วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 
2 นายชลชิต  ศรีโยธ ี รองนายกเทศมนตรี ชลชิต  ศรีโยธ ี

3 นางละออ  อนุสัทธณะสนธิ กรรมการชุมชน ละออ  อนุสัทธณะสนธิ 
4 นางสุนีย์  ไกรสนธิ์วัฒนา กรรมการชุมชน สุนีย์  ไกรสนธิ์วัฒนา 
5 นายพยุงศักดิ์  อธินันท์ ผอ.กองช่าง รก.ปลัดเทศบาล พยุงศักดิ์  อธินันท์ 
6 นางอรวรรณ์  บอนขุนทด กรรมการชุมชนที่ 2 อรวรรณ์  บอนขุนทด 
7 นางสาวแสง  ฉานสูงเนิน กรรมการชุมชนที่ 2 แสง  ฉานสูงเนิน 
8 จ.ส.ท.ชอบ  ช่อขุนทด กรรมการชุมชนที่ 1 จ.ส.ท.ชอบ  ช่อขุนทด 
9 พ.ต.ท.ทนงศักดิ์  จินตภูมิ สวป.สภ.หนองบัวโคก พ.ต.ท.ทนงศักดิ์  จินตภูมิ 
10 นายเสถียร  ชาลีเครือ ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก เสถียร  ชาลีเครือ 
11 พ.อ.อ.ปรีชาชาญ  สุวรรณวรวงศ์ ประธานชุมชนที่ 2 พ.อ.อ.ปรีชาชาญ  สุวรรณวรวงศ์ 

12 นายตระกูลศักดิ์  กาลเขว้า พยาบาลวิชาชีพ ตระกูลศักดิ์  กาลเขว้า 
13 นางล าดวน  จตุปริสากุล ผู้อ านวยกองคลัง ล าดวน  จตุปริสากุล 
14 นางสาวดารณี  มาหนองโดน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ดารณี  มาหนองโดน 
15 นางสาวอโณทัย  ค านาค หัวหน้าส านักปลัด อโณทัย  ค านาค 
16 นางสาวชวณัฏฐา  พลจัตุรัส นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ชวณัฏฐา  พลจัตุรัส 
17 นางสาวสุภีวงศ์  พลมณี นักทรัพยากรบุคคล สุภีวงศ์  พลมณ ี
18 นายพีรวัชร์  จันทีนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พีรวัชร์  จันทีนอก 
19 นายธวัชชัย  ปานจินดานนท์ นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ธวัชชัย  ปานจินดานนท์   
20 นางกัญญารัตน์  ผาผง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กัญญารัตน์  ผาผง 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

นางสาวอโณทัย  ค านาค   เมื่อถึงเวลา  10.00  น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ให้สัญญาณเชิญ 
เลขานุการสภา   สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  และเรียนเชิญท่านประธานสภา

เทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป  

  
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ -สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  วันนี้ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม  ดิฉันขอเปิดประชุมสภา

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.
2561  และก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ดิฉันขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหนอง 
บัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัย
สามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.2561   

 
นางสาวอโณทัย  ค านาค    เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ต่อไปเป็น  ประกาศสภาเทศบาลต าบล 
     หนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.2561 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  13)  พ.ศ.2552  
และมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 
1  ประจ าปี  พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  จึง
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  
ประจ าปี  พ.ศ.2561  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.2561   
เป็นต้นไป  มีก าหนดสามสิบวัน  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 

(ลงชื่อ)  เซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ 
     (นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
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     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  -แนะน าพนักงานเทศบาลที่มาบรรจุใหม่   
ประธานสภาเทศบาล   นายพีรวัชร์  จันทีนอก  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

บรรจุเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2561   
 -การศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่  1-4  
สิงหาคม  2561  โดยศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ  และ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ขอให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน
เทศบาล  และผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  ได้น ากลับมาพัฒนาเทศบาล
ต่อไปคะ 

     
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
     ครั้งที่แล้ว 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  7  

พฤษภาคม  2561  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองบัวโคก  ตามรายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะแก้ไขถ้อยค าของตนในรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญคะ 

-  ไม่มี 
-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอขอแก้ไข  ถือว่า

สภาเทศบาลแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.2561  ค่ะ 

 
     ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  เสนอร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  กระผมนายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบล

หนองบัวโคก  ขอเสนอญัตติ   เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

หลักการ 
บัดนี้  ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  อีกครั้งหนึ่ง 
 



-5- 
 
  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
ดังต่อไปนี้ 
1.สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ณ  วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.2561   
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร    จ านวน  51,398,454.95  บาท 
  1.1.2 เงินสะสม     จ านวน  28,406,936.81  บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน  17,998,674.78  บาท 
2.ค าแถลงงบประมาณ 
 2.1 รายรับ 
  รายได้จัดเก็บเอง 
  หมวดภาษีอากร     ตั้งไว้     350,000.00 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  ตั้งไว้     101,600.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    ตั้งไว้     300,000.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    ตั้งไว้     210,300.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน    ตั้งไว้       10,000.00 บาท 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง                971,900.00 บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
  หมวดภาษีจัดสรร    ตั้งไว้           14,834,000.00 บาท 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้           14,834,000.00 บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    ตั้งไว้           12,045,320.00 บาท 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้                 12,045,320.00 บาท 
     รวมทั้งสิ้น            27,851,220.00 บาท 
 2.2 รายจ่าย 
 ด้านบริหารงานทั่วไป 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป    ตั้งไว้         10,612,180.00 บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ตั้งไว้           2,196,760.00 บาท 
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 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา    ตั้งไว้          3,858,580.00 บาท 
  แผนงานสาธารณสุข    ตั้งไว้          1,683,640.00 บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน    ตั้งไว้          4,179,120.00 บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้          1,463,940.00 บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้            257,000.00 บาท 
 ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
  แผนงานงบกลาง     ตั้งไว้          3,600,000.00 บาท 
     รวมทั้งสิน้          27,851,220.00 บาท 

เหตุผล 
  เพ่ือให้มีงบประมาณในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล  ที่ได้วางไว้ตาม
แผนพัฒนาเทศบาล  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพ่ือสภา
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)  วิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ 
(นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์) 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวโคก 
 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ -ตามท่ีนายกเทศมนตร ี ได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  การพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล ขอให้เลขานุการสภา

เทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
 
นางสาวอโณทัย  ค านาค    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายของเทศบาล  จะแบ่งออกเป็น  3 วาระ  และจะพิจารณา 

สามวาระรวดเดียวไม่ได้  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
  วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล จะต้องพิจารณา 

ในหลักการของร่างเทศบัญญัติฯ ว่าจะรับหลักการหรือไม่  เมื่อท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงมติรับหลักการแล้ว  ก็จะส่งร่างเทศบัญญัติฯ 
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  และเมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาแล้วเสร็จ  สภาเทศบาลก็จะพิจารณาในวาระที่  2 
ต่อไป 
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วาระท่ี 2  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  ในวาระที่  2 นี้  เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติส่งร่างเทศบัญญัติฯ  กลับมา  สภาเทศบาลจะ
พิจารณาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาเทศบาลจะ
ได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
วาระท่ี 3 ขั้นขอความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ  ในการ 
พิจารณาวาระนี้  ที่ประชุมสภาเทศบาลลงมติว่า  จะให้ตราเป็น 
เทศบัญญัติฯ  หรือไม่   ซึ่งจะไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุม 
สภาเทศบาลจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
 

     -เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   มีรายละเอียดต่างๆ   
     หลายส่วน  หลายรายการดิฉันจะให้เวลาท่านสมาชิกได้พิจารณา 
     อย่างรอบคอบ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา 
     รายละเอียดไปในแต่ละส่วน  ตั้งแต่ค าแถลงงบประมาณ   

บันทึกหลักการและเหตุผล  และรายละเอียดการประมาณการรายรับ-
รายจ่าย  หากมีประเด็นที่จะต้องสอบถามฝ่ายบริหาร  ก็ขอให้ท่านได้
สอบถามหรืออภิปราย  
-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ 

   -ไม่มี 
      - ถ้าไม่มี  ท่านใดอภิปราย  ดิฉันขอถามมติที่ประชุม  

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ  โปรดยกมือค่ะ 
(ยกมือเห็นชอบ                9                      เสียง)   
(ยกมือไม่เห็นชอบ.             -                     .เสียง)   
(งดออกเสียง.                  1                     . เสียง) 

 
- เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  มีมติรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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-สภาเทศบาลจะต้องส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ  พิจารณา 
ซึ่งจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง   
ดิฉันขอถามสภาแห่งนี้ว่าจะก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ 
กีว่ัน  และก าหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี  2  และวาระท่ี  3  
ในวันใด  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอค่ะ 

 
นายสมชาย  ร่มโพธิ์   - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน กระผมนายสมชาย  ร่มโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ 

ให้ก าหนดระยะเวลายื่นเสนอค าแปรญัตติ  4  วัน คือตั้งแต่วันที่  7-10  
สิงหาคม  2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  และประชุมเพ่ือ
พิจารณาในวาระที่  2  และวาระที่  3  ในวันที่  20  สิงหาคม  2561  
ตั้งแตเ่วลา  10.00  น. เป็นต้นไป 

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   1.นางนิตยา  ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     2.นายโสพิศ  ท่าพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
 
     - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เชิญคะ 
  -ไม่มี 
     - ถ้าไม่มี  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า  

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบตามที่  นายสมชาย  ร่มโพธิ์  
เสนอ  โปรดยกมือค่ะ 
(ยกมือเห็นชอบ                9                      เสียง)   
(ยกมือไม่เห็นชอบ.             -                     .เสียง)   
(งดออกเสียง.                  1                     . เสียง) 

 
     -เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาล 
     ต าบลหนองบัวโคก  มีมติเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลายื่นเสนอ 

ค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  เป็นเวลา  4  วัน คือตั้งแต่วันที่  7-10  สิงหาคม  2561
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล 
หนองบัวโคก  และประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระที่  2  และวาระที่  3  
ในวันที่  20  สิงหาคม  2561  เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป 
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     -ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ร่างเทศบัญญัติฯ ก็ให้เสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือ  โดยให้ 

แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร 
ญัตติภายในวันที่  7-10  สิงหาคม  2561   
-ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก 
สภาเทศบาลรับรองอย่างน้อย  2  คน   
-การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะ 
การขอลดรายจ่าย  หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
เท่านั้น  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย   
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย   
เว้นแต่ได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร  ยกเว้นกรณีที่ผู้บริหารเป็นผู้ 
แปรญัตติ  และห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมี 
ข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ได้แก่  ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้   
และรายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

 
     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ -เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามที่สภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลต าบลหนองบัวโคก  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไปแล้วนั้น  
สภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  จะต้องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
เพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจง
ระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะ 

 
นางสาวอโณทัย  ค านาค   -เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
 ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  103  

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มี  2  ประเภท  คือ 
  1)คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น   

มีจ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน 
  2)คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  

หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน  
แต่ไม่เกิน  7  คน 
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  ข้อ  104  ก าหนดให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่

กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ  อันอยู่ในกิจการของ
สภาท้องถิ่น  แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

  ข้อ 105 (3) ก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

  ข้อ  107  วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
ผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า  2 คน  ส่วนกรณีท่ี 
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  การเสนอชื่อให้เสนอได้
โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  และให้น า
วิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
-ดังนั้น  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ต้องเลือก
กรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกกรรมการแปรญัตติ 
ในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่สภาเทศบาลก าหนด  
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ -ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  ล าดับต่อไป  ขอให้ที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   พิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวนกี่คน  
ซึ่งตามระเบียบก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า  3  คน  และไม่เกิน  7  คน  
ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ  ขอเชิญค่ะ 

 
นางนิตยา  ทองงาม    - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  นางนิตยา  ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาล   

ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  คน 
 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   1.นายบุญรัตน์  คบขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     2.นายบุญยืน  แขขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล   รับรอง 
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นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เชิญคะ 
ประธานสภาเทศบาล  -ไม่มี 
 

-เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองบัวโคก  มีมติก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  จ านวน 3 คน 
-ล าดับต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  
โดยจะท าการเลือกกรรมการคนที่  1  ก่อน 
-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็น คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่ 1 พร้อมผู้รับรองสองท่าน 

 
นายบุญยืน  แขขุนทด -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติทุกท่าน  กระผม  นายบุญยืน  แขขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  

ขอเสนอ  นายสมชาย  ร่มโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่  1 

 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   1.นางวาสนา  เหงขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
     2นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
 
     -ขอบคุณค่ะ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีก  ขอเชิญค่ะ 
     -ไม่มี 

-ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่า  นายสมชาย  ร่มโพธิ์  ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่  1 

 
-ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติ คนที่  2   
-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็น 

 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่ 2  พร้อมผู้รับรอง 
สองท่าน 

 
นายโสพิศ  ท่าพิมาย -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติทุกท่าน  กระผมนายโสพิศ  ท่าพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  

ขอเสนอ  นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่  2 
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นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   1.นางนิตยา  ทองงาม  สมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 
     2.นายบุญยืน  แขขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
 
     -ขอบคุณค่ะ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีก  ขอเชิญค่ะ 
     -ไม่มี 

-ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่า นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ  ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่  2 
 
-ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติ คนที่  3  
-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็น 

 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่  3  พร้อมผู้รับรอง 
สองท่าน 

 
นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ  สมาชิกสภาเทศบาล   

ขอเสนอ  นางวาสนา  เหงขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่  3 

นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์ ขอผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   1.นายสมชาย  ร่มโพธิ์  สมาชกิสภาเทศบาล  รับรอง 
     2นายโสพิศ  ท่าพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
 
     -ขอบคุณค่ะ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีก  ขอเชิญค่ะ 
     -ไม่มี 

-ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่า  นางวาสนา  เหงขุนทด 
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที ่ 3 

-เป็นอันว่าเราได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบ  3  คนแล้ว 
ประกอบด้วย   
1.นายสมชาย  ร่มโพธิ์ 
2.นางยุภาพิน  ซิ้มสื่อ 
3.นางวาสนา  เหงขุนทด 
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     ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์  -ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน  ก็ขอฝากทางผู้บริหาร  ให้ช่วยดูแล 
ประธานสภาเทศบาล   ท่อ  ทางระบายน้ า  หากเกิดฝนตกหนัก  จะได้ระบายน้ าได้ทัน  น้ า 

จะไม่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชนคะ 
- มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เชิญค่ะ 

     - ไม่มี 
      - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ดิฉันขอปิดประชุมค่ะ 

 

ปิดประชุมเวลา.         12.10      .น. 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................จดบันทึกการประชุม  
                    (นางสาวอโณทัย  ค านาค) 
                      เลขานุการสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายโสพิศ  ท่าพิมาย) 
     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                      (นางสาวปริศนา  พาภักดี) 
                       สมาชิกสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                       (นางนิตยา  ทองงาม) 
                        สมาชิกสภาเทศบาล 

                             ตรวจถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ)...........................................................................ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
                (นางสาวเซาะทิม  ประภากรแก้วรัตน์)                  


