
                                    ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒ 

วันที่  ๑๔   สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุม เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 

........................................ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระที่ ๒      เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  

เมื่อวันที่   ๖   สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องกระทู้ถาม 

ระเบียบวาระที่๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่๕.  เรื่องที่เสนอใหม่ 

๕.๑  เรื่อง  การพจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ วาระที่๑.ขั้นรับหลักการ  

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุม เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 

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

ผู้มาประชุม  
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายชัยสวาท  ค าภูษา ประธานสภาฯ ชัยสวาท  ค าภูษา 

๒. นายอ าพร  พันธ์กกค้อ รองประธานสภาฯ อ าพร  พันธ์กกค้อ 

๓. นายรักชาติ  ศรีโทมี สมาชิกสภาฯ รักชาต ิ ศรีโทมี 

๔. นายทองสุข  วุฒสิาร สมาชิกสภาฯ ทองสุข  วุฒสิาร 

๕. นายกามิน  แสงเพชร สมาชิกสภาฯ กามิน  แสงเพชร 

๖. นายผิงตา  ก้องเวหา สมาชิกสภาฯ ผิงตา  ก้องเวหา 

๗. นายไพรัตน์  ไพศาล สมาชิกสภาฯ ไพรัตน์  ไพศาล 

๘. นายบรรจง  ภูน  าต้น สมาชิกสภาฯ บรรจง  ภูน  าต้น 

๙. นายจิรวัฒน์  ศรีสุข สมาชิกสภาฯ จิรวัฒน์  ศรีสุข 

๑๐. นายบุญถัน  กุลกั ง สมาชิกสภาฯ บุญถัน  กุลกั ง 

๑๑. นายประดิษฐ์   พรหมมินทร์ สมาชิกสภาฯ ประดิษฐ์   พรมมินทร ์

๑๒. นายวิเชียร  ยศทะแสน   สมาชิกสภา วิเชียร    ยศทะแสน  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

  

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



          -๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอ าพร สมทิพย์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญา้ไซ อ าพร สมทิพย์ 

๒ นายประกอบ วุฒสิาร รองนายกเทศมนตรี ประกอบ วุฒสิาร 

๓ นายช านาญ แสงงามซึ ง เลขานุการนายกเทศมนตรี ช านาญ แสงงามซึ ง 

๔ นายเปล ือง         โสภาค า ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี เปล ือง    โสภาค า 

๕ นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ว ปลัดเทศบาล สัมฤทธิ์ ทาแก้ว 

๖ นางพัสนีย์    สุราฤทธิ์  หัวหน้าส านักปลัด พัสนีย์  สุราฤทธิ์  

๗ นายสานิตย์   ทองศรี ผู้อ านวยการกองช่าง สานิตย์  ทองศรี 

๘ นายศักด์ิทิชัย    ค าเครอื นิติกร ศักด์ิทิชัย  ค าเครอื 

๙ นายไพรัตน์      จุลรัตน์พันธ์ นักวิเคราะห์ฯ ไพรัตน์    จุลรัตน์พันธ์ 

๑๐ นางสุดารัตน์  ไพศาล เจ้าพนักงานธุรการ สุดารัตน์  ไพศาล 

๑๑ นายเชาวลติร์  วรรณพราหมณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ เชาวลติร์  วรรณพราหมณ์ 

๑๒ นายจรัญ   ภูน  าต้น เจ้าพนักงานประปา จรัญ   ภูน  าต้น 

๑๓ นางสาวเยาวภา  พันกกค้อ นักพัฒนาชุมชน เยาวภา   พันกกค้อ 

๑๔ นางส ารวย   เจริญสุข นักวิชาการศึกษา ส ารวย   เจริญสุข 

 ๑๕ นางสาวจิรพรรณ  สมทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ จิรพรรณ  สมทิพย์ 

๑๖ นายวสุ      สายกองค า เจ้าพนักงานธุรการ วสุ  สายกองค า 

๑๗  นายเมทวิน  จันทนมูลตรี  เจ้าพนักงานป้องกันฯ เมทวิน  จันทนมูลตรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



-๓- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายชัยสวาท  ค าภูษา เน่ืองจากประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับหนังสือสง่ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากนายกเทศมนตรีฯ เมื่อวันที่ ๑๑ สงิหาคม ๒๕๖๓ และได้จัดสง่

หนังสือนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๒/ ๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๑๑ สงิหาคม ๒๕๖๓

โดยได้นัดประชุมวันที่ ๑๔ สงิหาคม ๒๕๖๓ โดยประธานสภาฯ เห็นว่า เป็นกรณีรีบด่วน 

เน่ืองจากมีห้วงระยะเวลา ในการจัดท าเทศบัญญัติ จึงไดจ้ัดส่งหนังสือนอ้ยกว่า ๓ วัน ซึ่งได้แจ้ง

เหตุอันรีบด่วนนั น ไว้ในหนังสือนัดประชุมแลว้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบอีกครั ง   ซึ่ง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ้๒๓  โดยได้จัดสง่ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อม แบบแปลนก่อสร้าง  ประมาณการโครงการ

ก่อสร้าง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ  

ที่ประชุม - รับทราบ-         

ระเบียบวาระที่ ๒      เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ สมัยสามัญ สมัยที ่๓ 

   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่   ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ประธานสภา ฯ             ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั งที่แลว้ว่า  มี 

                                ข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเตมิอีกหรอืไม ่  อย่างไร                                         

ทีป่ระชุม มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ สมัยสามัญ สมัยที่๓         

ครั งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๖ สงิหาคม  ๒๕๖๓ ดว้ยมติ ๑๑ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสยีง 

ระเบียบวาระที่ ๓       เร่ืองกระทู้ถาม   

-ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -ไมม่-ี   

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



 

    -๔- 

ระเบียบวาระที่๕. เรื่องที่เสนอใหม่ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑   ญัตติเรื่อง  การพจิารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 

๒๕๖๔    วาระที๑่.ขั้นรับหลักการ 

นายชัยสวาท  ค าภูษา เร่ืองการพิจารณารา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔     

ประธานสภา ฯ             วาระที่ ๑  (ขั นรับหลักการ)   ขอให้เลขานุการสภา ฯ  ชี แจงข้อระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

   เชิญครับ 

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว    ชี แจงระเบียบตอ่ที่ประชุม ดังนี  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ 

เลขานุการสภาฯ         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที๓่พ.ศ.๒๕๔๓)  

                            หมวด ๓ 

วิธีการจัดท างบประมาณ 

ขอ ๒๒ ใหหัวหนาหนวยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการ 

รายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงาน 

เพ่ือใชประกอบการค านวณขอตั งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

    

ขอ ๒๓ ใหเจาหนาที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะหและแกไข 

งบประมาณในชั นตน แลวใหเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่นเมื่อคณะผูบริหารทองถิ่น ได

พิจารณาอนุมัติให ตั งเงินงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจ าปแลวให เจาหนาที่

งบประมาณรวบรวม และจัดท าเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น อีก

ครั งหน่ึงเพื่อคณะผูบรหิารทองถิ่นไดน าเสนอตอสภาทองถิ่นภายในวันที๑่๕ สงิหาคม        

นายชัยสวาท  ค าภูษา   ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภา ฯ             ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล       

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



 

      -๕- 

นายอ าพร  สมทิพย์      ค าแถลงงบประมาณประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

นายกเทศมนตรีฯ   ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ บัดนี   ถึงเวลาที่คณะผู้บรหิาร       

ของเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา

เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซอีกครั งหน่ึง ฉะนั นในโอกาสนี คณะผู้บรหิารเทศบาลต าบล        หนอง

หญ้าไซจึงขอชี แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลังตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการด าเนนิการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔    ดังต่อไปนี  

๑.  สถานะการคลัง          

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป         

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีสถานะการเงินดังนี        

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั งสิ น     ๑๐,๑๑๗,๔๐๔.๕๖     บาท   

๑.๑.๒ เงินสะสม        ๒,๘๖๙,๖๙๐.๒๖                    บาท   

๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม       ๔,๑๔๒,๑๘๑.๒๘      บาท   

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจา่ย จ านวน ........-.........โครงการ  

 รวม ๐.๐๐ บาท         

         ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ดก้่อหนี ผูกพัน  จ านวน ……-……… โครงการ   

          รวม ๐ บาท       

          ๑.๒ เงินกู้คงค้าง      ๑,๘๙๐,๒๑๒.๘๐     บาท   

          ๒. การบรหิารงบประมาณในปงีบประมาณ  ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

    (๑) รายรับจรงิทั งสิ น    ๓๙,๗๘๓,๑๘๗.๖๖ บาท  ประกอบดว้ย  

    หมวดภาษีอากร         ๓๖,๓๘๐.๘๗          บาท    

                            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    ๒๑๘,๖๘๘.๖๐ บาท  

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ๓๗,๘๗๖.๑๓    บาท    

   

 

 

 

 

 

        -๖- 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          ๐.๐๐          บาท     

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           ๒๐๕,๐๐๐.๐๐   บาท   

 หมวดรายได้จากทุน                    ๐     บาท    

 หมวดภาษีจัดสรร                ๑๖,๘๑๖,๒๖๔.๐๖       บาท    

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        ๒๒,๔๖๘,๙๗๘.๐๐     บาท    

         (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   ๕๑๔,๑๐๐       บาท   

         (๓) รายจ่ายจริง  จ านวน         ๓๕,๐๖๓,๕๙๙.๓๘   บาท  ประกอบดว้ย   

       งบกลาง                          ๙,๘๗๗,๑๙๘.๖๐         บาท     

   งบบุคลากร             ๑๔,๖๓๘,๘๙๐.๐๐   บาท  

   งบ ด าเนนิงาน    ๔,๙๘๘,๑๖๖.๘๓         บาท 

   งบลงทุน      ๓,๖๓๐,๗๖๐.๐๐    บาท 

   งบรายจ่ายอื่น                ๐             บาท     

  งบเงินอุดหนุน     ๑,๙๒๘,๕๘๓.๙๕   บาท     

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   ๑๑๘,๘๐๐ บาท 

(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม    จ านวน     ๙๓๐,๙๗๗.๐๐     บาท  

(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม         ๐     บาท  

(๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้          ๐     บาท   

         

นายอ าพร  สมทิพย์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ นี  ได้ค านงึถึงความต้องการของ 

นายกเทศมนตรีฯ พ่ีน้องประชาชนทั่วทั งต าบลหนองหญา้ไซ และ พยายามตั งงบประมาณให้ตามความส าคัญและ

ความจ าเป็นของประชาชนเป็นหลัก รวมถึงค านึงถึงส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เสนอขอมา 

และบรรจุในแผนฯ   กล่าวในภาพรวมในการจัดท างบประมาณครั งนี  มีงบประมาณโครงการ

ต่างๆลงในพื นที่ของเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซครบทุกหมู่บ้าน ผมจึงขอเสนอญัตติ  

  เร่ืองขอความเห็นชอบรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้งบประมาณตามโครงการต่างๆที่เสนอมานี  สามารถด าเนินการตอบสนองความต้องการ

และแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลหนองหญ้าไซ ผมหวังว่าจะได้รับ

ความเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซทุกท่านเป็นอย่างดี เช่นทุก

ปีงบประมาณทีผ่านมา  

   

 

   -๗- 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



หลังจากที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าไซ  ได้แถลงร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วนายชัยสวาท  ค าภูษา ประธานสภาฯได้เปิด

โอกาสให้สมาชกิอภิปราย โดยสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย พอสมควร 

นายชัยสวาท  ค าภูษา     ขอเชิญท่านสมาชกิสภาได้ตรวจสอบและพิจารณารา่งเทศบัญญัติงบประมาณ   

ประธานสภา ฯ              รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔    วาระที่ ๑  (ขั นรับหลักการ)   ว่าควรจะรับ 

 หลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร  หรือจะมีการอภิปรายเพ่ิมเติมอีกก่อนที่จะ  

รับหลักการดังกล่าว   ขอให้ท่านสมาชกิทุกท่านได้พิจารณา  และก่อนที่จะพิจารณา 

                                ว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม ่ นั น  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ 

                                 ชี แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล    

นายสัมฤทธิ ์ ทาแก้ว ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗(แก้ไข 

เลขานุการสภาฯ      เพ่ิมเตมิ) 

 ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณให้ประธานสภา

ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นก าหนด 

โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี  มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับ

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายช่ือกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณี

องค์การบริหารสว่นจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหาร

สว่นต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั งนี  ให้ด าเนนิการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติ

ไม่รับหลักการ ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่ง

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ

หลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรค

หน่ึงให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามตามล าดับ 

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างขอ้บัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องสง่ให้ 

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั นไปให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 

 

 

 

            

-๘- 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



นายชัยสวาท  ค าภูษา เน่ืองจาก ณ ขณะนี  เป็นเวลา ๑๒.๓๐ น.แล้ว  ผมขอพักประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 

ประธานสภาฯ            ก่อน   และขอนัดประชุมอีกครั ง เวลา ๑๓.๓๐ น.    

-พักรับประทานอาหารกลางวัน- 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานสภาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาฯ และที่ประชุมสภาฯ ได้มกีารอภิปราย

พอสมควร 

นายชัยสวาท  ค าภูษา ครับ เมื่อ ที่ประชุมสภาฯ  และได้มกีารอภิปรายเพ่ิมเตมิ หลังจากที่ได้มีการอภิปราย 

ประธานสภา ฯ            พอสมควรแลว้ ผมขอสอบถามว่ามีท่านสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ่  

ถ้าไม่มสีมาชิกทา่นใดอภิปราย   ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี ว่า  ท่านสมาชกิท่านใดเห็นว่าควร

ให้ความเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

๒๕๖๔     ในวาระที่ ๑(ขั นรับหลักการ)   โปรดยกมอื                                                           

ที่ประชุม   มีมติ  

    เห็นชอบรับหลักการ จ านวน ๑๑ เสียง  

    งดออกเสียง  จ านวน   ๑ เสียง       

นายชัยสวาท  ค าภูษา            เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี ได้มมีติเห็นชอบรับหลักการในร่างเทศบัญญัติ 

ประธานสภาฯ            งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔    วาระที ่๑ขั นรับหลักการ  จ านวน  

๑๑  เสยีง   ไมเ่ห็นชอบ  ไมม่ี   และงดออกเสยีง  ๑  เสยีง 

                    -  เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

                                       งบประมาณ  ๒๕๖๔     วาระที่ ๑  ขั นตอนรับหลักการแล้ว  ล าดับตอ่ไป ขอเชิญ 

                                      เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      -๙- 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เลขานุการสภาฯ         (แก้ไขเพิ่มเติม) 

  ข้อ ๔๕   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสาม

วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม

ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้

พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติ ญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน

การพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า        

ย่ีสิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณนั น 

ข้อ ๔๙  ญัตติร่างขอ้บัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องสง่ให้ 

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั นไปให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค า

แปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหน่ึง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 

โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง

เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี  

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว        

ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           -๑๐- 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว   ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิ้จารณาแลว้ จะต้องเสนอร่างขอ้บัญญัตินั นตามรา่ง 

เลขานุการสภาฯ เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภา

ท้องถิ่นรายงานนั นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มหีรือไมม่ีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 

การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั นเป็นประการใด 

การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้

ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ย่ีสิบสี่ ช่ัวโมงก่อนวัน

ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม

ประชุมสภาท้องถิ่นดว้ย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรอื 

ชี แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั น 

      หมวด ๘ 

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดว้ยสมาชกิสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ 

ไมเ่กินเจ็ดคน  

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดว้ยสมาชกิสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไมไ่ด้เป็นสมาชิก 

สภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่มเ่กินเจ็ดคน  

กรณีองค์การบรหิารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

เป็นคณะกรรมการวิสามัญทั งคณะไม่ได้ ในการตั งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาล

แตง่ตั งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหน่ึงในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั งหมด  

นายชัยสวาท  ค าภูษา   ผมขอหารอืทีป่ระชุมสภาแห่งนี ว่า  ๑.ควรมีการคัดเลอืกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน  

ประธานสภาฯ   ๒.สมาชิกทา่นใดควรไดรั้บเลอืกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ๓.ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอ

ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ   กี่วัน ตั งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหน  ๔. สถานที่ย่ืน

เสนอค าแปรญัตติ  ๕. การก าหนดระยะเวลา แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไป

ด าเนนิการพิจารณาแปรญัตติโดยละเอียด หลังจากที่ได้รับค าแปรญัตติมาจากสมาชกิสภา

ท้องถิ่นแล้ว โดยก าหนดระยะเวลากี่วัน ตั งแต่วันไหน ถึงวันไหนและเวลาใดในแตล่ะวัน รวมทั ง

สถานที่ที่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ขอเชิญท่านสมาชกิไดแ้สดงความคิดเห็น  

โดยล าดับแรกควรมีการคัดเลอืกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน   

  

 

 

     -๑๑- 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



นายทองสุข  วุฒสิาร ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน  โดยมี นายรักชาต ิ ศรีโทมี 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล และ นาย บุญถัน  กุลกั ง สมาชกิสภาเทศบาล  เป็นผูรั้บรอง  

นายชัยสวาท  ค าภูษา มีท่านใดเสนอเพ่ิมเตมิหรือไม่….ถ้าไมม่ี  ผมขอมติที่ประชุม ว่า ควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ จ านวน ๓ คน ตามที่เสนอ หรือไม ่โปรดยกมอืขึ น 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ดว้ย มติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ

จ านวน ๓ คน -  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ครับ ต่อไป ๒.สมาชิกทา่นใดควรไดรั้บเลอืกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยให้เสนอช่ือทีละ

ประธานสภาฯ  คน  พร้อมผู้รับรองจ านวน ๒ คน  จนกว่าจะครบจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ คน  

นายทองสุข  วุฒสิาร ผมขอเสนอ นายบุญถัน  กุลกั ง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๑  โดยมี 

สมาชิกสภาฯ นายบรรจง  ภูน  าต้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ และนายกามิน  แสง

เพชร     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ  เป็นผูรั้บรอง  

นายชัยสวาท  ค าภูษา มีสมาชกิฯท่านใดเสนออีกหรอืไม.่.....ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบให้ นาย 

ประธานสภาฯ บุญถัน  กุลกั ง   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑  

ที่ประชุม -มีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยมติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง-  

 ครับต่อไป เชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที๒่. 

นายรักชาติ  ศรีโทมี     ผมขอเสนอ นายกามิน  แสงเพชร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ โดยมี นาย 

สมาชิกสภาฯ  ประดิษฐ์    พรมมินทร ์และนาย วิเชียร  ยศทะแสน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนอง

หญา้ไซ เป็นผูรั้บรอง  

นายชัยสวาท  ค าภูษา มีสมาชกิฯท่านใดเสนออีกหรอืไม.่.....ถ้าไม่มขีอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบให้ นาย 

ประธานสภาฯ กามิน  แสงเพชร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  

ที่ประชุม -มีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยมติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 ครับต่อไป เชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่๓.- 

นายไพรัตน์  ไพศาล   ผมขอเสนอ นายจิรวัฒน์  ศรีสุข   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๓โดยมีนาย 

สมาชิกสภาเทศ          บรรจง  ภูน  าต้น  สมาชิกสภาเทศบาล และนายผิงตา  ก้องเวหา  สมาชิกสภาเทศบาล

เป็นผูรั้บรอง  

 

 

 

 

 

 

    -๑๒- 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



นายชัยสวาท  ค าภูษา มีสมาชกิฯท่านใดเสนออีกหรอืไม.่.....ถ้าไม่มขีอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบให้ นาย 

ประธานสภาฯ จิรวัฒน์  ศรีสุข   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยมติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง- 

นายชัยสวาท  ค าภูษา ครับ ต่อไป ๓.ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร 

ประธานสภาฯ  ญัตติ   กี่วัน ตั งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหน  ซึ่งต้องไมน้่อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง  ขอเชิญ 

สมาชิก รว่ม เสนอครับ     

นายบรรจง  ภูน  าต้น ผมขอเสนอ ก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติ ตั งแต่ วันที่ ๑๘ สงิหาคม ๒๕๖๓  

สมาชิกสภาเทศบาล ถึงวันที่ ๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐ น. .ในเวลาราชการ   

 โดยมีนาย รักชาต ิ ศรีโทมี  สมาชิกสภาเทศบาล  และนาย บุญถันกุลกั ง สมาชิก

สภาเทศบาล เป็นผูรั้บรอง  

นายชัยสวาท  ค าภูษา มีสมาชกิฯท่านใดเสนอเพ่ิมเตมิหรือไม ่….ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ว่า ควรก าหนด 

ประธานสภาฯ  ระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติ ตั งแต่วันที่ ๑๘-๒๐  สงิหาคม ๒๕๖๓ ตั งแต่เวลา 

๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐ น. .ในเวลาราชการ ซึ่งรวมกันแล้ว ไมน้่อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง หรือไม ่

โปรดยกมอืขึ น    

ที่ประชุม -มมีติ เห็นชอบดว้ยเสียงเอกฉันท์ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ก าหนด

ระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติ ตั้งแตว่ันที่  ๑๘สิงหาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๒๐สิงหาคม 

๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐ น. .ในเวลาราชการ ซึ่งรวมกันแล้ว ไม่

น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง –  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ครับต่อไป ๔. สถานที่ย่ืน เสนอค าขอแปรญัตติ เรียนเชิญที่ประชุม  

ประธานสภาฯ  

นาย ผิงตา  ก้องเวหา ผมขอเสนอ ให้ ผูป้ระสงค์จะยื่น เสนอค าขอแปรญัตติ มายื่นค าขอแปรญัตติไดท้ี่ ห้อง 

สมาชิกสภาฯ ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ ตามวันและเวลา ที่ที่ประชุมได้เห็นชอบ ก่อน

หน้านี  โดยมี นายบุญถัน  กุลกั ง สมาชิกสภาเทศบาล และนาย ไพรัตน์  ไพศาล สมาชิก

สภาเทศบาล เป็นผูรั้บรอง  

 

 

 

 

 

 

 

    -๑๓- 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



นายชัยสวาท  ค าภูษา มีสมาชกิฯท่านใดเสนอเพ่ิมเตมิหรือไม ่….ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ว่า ควรก าหนด 

ประธานสภาฯ  ให้ ใช้ ห้องประชุม เทศบาล เป็นสถานที่ ในการย่ืน เสนอค าขอแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 

๑๘-๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐ น. 

ที่ประชุม -มมีติ เห็นชอบดว้ยเสียงเอกฉันท์ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ก าหนดให้ใช้

ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ เปน็สถานที่ย่ืนค าขอแปรญัตติ -  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ครับ ต่อไป  ๕. การก าหนดระยะเวลา แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไป 

ประธานสภาฯ ด าเนินการพิจารณาแปรญัตติโดยละเอียด หลังจากที่ได้รับค าแปรญัตติมาจากสมาชิก

สภาท้องถิ่นแล้ว โดยก าหนดระยะเวลากี่วัน ตั งแต่วันไหน ถึงวันไหนและเวลาใดในแต่ละ

วัน รวมทั งสถานที่ที่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ขอเชิญที่ประชุม 

นายรักชาต ิ ศรีโทมี ผมขอเสนอ ก าหนดระยะเวลา แล้วเสร็จ ที่คณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องด าเนินการ 

สมาชิกสภาฯ  พิจารณา ให้แล้วเสร็จหลังจากที่ได้รับค าแปรญัตติแล้ว  ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม 

๒๕๖๓ ครับสถานที่ ซึ่งใช้พิจารณา คือ ห้องประชุมเทศบาล  โดยเมื่อด าเนินการเสร็จ

แล้ว ให้คณะกรรมการแปรญัตติ จัดส่งรายงาน ให้ ประธานสภาฯ ตามระเบียบฯ ต่อไป 

โดยมี นาย วิเชียร  ยศทะแสน สมาชิกสภาเทศบาล และ นายประดิษฐ์    พรมมินทร์ 

สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผูรั้บรอง  

นายชัยสวาท  ค าภูษา มีสมาชกิท่านใดเสนอความเห็นเพ่ิมเตมิหรือไม ่…..ถ้าไม่ม ีผม จะขอมติที่ประชุม ก าหนด 

ประธานสภาฯ  ระยะเวลาแลว้เสร็จ ให้กรรมการแปรญัตติไปด าเนินการพิจารณาแปรญัตติ โดยละเอียด

ภายหลังจากที่ได้รับค าแปรญัตติ  แล้ว ตามที่ ท่าน รักชาต ิเสนอ  

ที่ประชุม -มมีติ เห็นชอบดว้ยเสียงเอกฉันท์ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ก าหนดให้

กรรมการแปรญัตติไปด าเนนิการพจิารณาแปรญัตติ โดยละเอียดตามระเบียบฯ

ภายหลังจากที่ได้รับค าแปรญัตติ  แลว้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม 

๒๕๖๓   สถานที่ ซึ่งใช้พจิารณา คือ ห้องประชุมเทศบาล-  

นายชัยสวาท  ค าภูษา   ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ด าเนนิการตามระเบียบข้อ ๕๐ ต่อไป  

ประธานสภา ฯ              ส าหรับการประชุมวาระสอง จะแจ้งให้สมาชกิทุกท่าน ได้รับทราบ ต่อไป   

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



      -๑๔- 

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว ผมขอนัดประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันนี  เวลา ๑๖.๔๐น.  ณ ห้อง 

เลขานุการสภาฯ  ประชุมเทศบาล ต าบลหนองหญา้ไซซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๐๙ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔    

ระเบียบวาระที่ ๖         เรื่องอ่ืน ๆ 

   -ไม่มี - 

                                     -ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.- 

    สัมฤทธิ์  ทาแก้ว       ผู้จด / บันทึกรายงานการประชุม 

( นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว ) 

       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้   

                   เมื่อวันที ่ ๒๒   สงิหาคม    ๒๕๖๓  เห็นว่าถูกต้องแลว้ 

ลงช่ือ)       ทองสุข  วุฒสิาร       ประธานกรรมการ 

                                                      (นายทองสุข  วุฒสิาร)      

(ลงช่ือ)       บรรจง  ภูน  าต้น  กรรมการ 

   (นายบรรจง  ภูน  าต้น) 

 

          (ลงช่ือ)      จิรวัฒน์  ศรีสุข     กรรมการ 

   (นายจิรวัฒน์  ศรีสุข) 

     

( ลงชื่อ )      ชัยสวาท  ค าภูษา 

  ( นายชัยสวาท  ค าภูษา ) 

            ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


