
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๔  /๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุม เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 

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

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

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

 

ระเบียบวาระที่ ๒      เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  เมื่อ

วันที่   ๑๗   สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

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

 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องกระทู้ถาม 

ระเบียบวาระที่๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๖๔  

ระเบียบวาระที่๕.  เรื่องที่เสนอใหม่ 

   ๕.๑  เรื่อง  การเสนอค าแปรญัตติ ร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ 

   ๕.๒   เรื่องการพจิารณาค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

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

 

  ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



          รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓ 

วันที่๒๗  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  ก่องเวหา 

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   พรมมินทร์ สมาชิกสภาฯ ประดิษฐ์   พรมมินทร ์

 

ผู้ไม่มาประชุม 

- นายวิเชียร  ยศทะแสน 

 

 

 

 

 
 

 

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 นายไพรัตน์   จุลรัตน์พันธ์ นักวิเคราะห์ฯ ไพรัตน์  จุลรัตน์พันธ์ 

๙ นายอุดมโชค  แสงเพชร ลูกจ้างประจ า อุดมโชค  แสงเพชร 

๑๐ นายศักด์ิทิชัย  ค าเครอื นิติกร ศักด์ิทิชัย  ค าเครอื 

๑๑ นางสุดารัตน์  ไพศาล เจ้าพนักงานธุรการ สุดารัตน์  ไพศาล 

๑๒ นายเชาวลติร์ วรรณพราหมณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ เชาวลติร์  วรรณพราหมณ์ 

๑๓ นางส ารวย   เจริญสุข นักวิชาการศึกษา ส ารวย   เจริญสุข 

๑๔ นายวสุ      สายกองค า เจ้าพนักงานธุรการ วสุ  สายกองค า 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

- ไม่มี -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



 

-๓- 

ระเบียบวาระที่ ๒      เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ครั งที่ ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที ่  

๑๗ สงิหาคม  ๒๕๖๓ 

นายชัยสวาท  ค าภูษา   ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั งที่แลว้ว่า  

ประธานสภา ฯ            มขี้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเตมิอีกหรอืไม ่  อย่างไร                                         

ที่ประชุม มีมติ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั งที่ ๓/๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๑๗ สงิหาคม  ๒๕๖๒ ดว้ยมติ  ๑๐ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสยีง  

ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่องกระทู้ถาม  

 - ไมม่ี –       

ระเบียบวาระที่๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ตามที่สภาเทศบาลไดม้ีมติให้ตั งคณะกรรมการแปรญัตติ โดยได้ก าหนดระยะเวลาการเสนอค า 

ประธานสภาฯ แปรญัตติ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ไม่น้อยกว่า๒๔ช่ัวโมง)และก าหนด

ระยะเวลาแล้วเสร็จการแปรญัตติ(รายงานผล) ภายในวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดย

คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานให้ประธานฯถูกต้องทุกประการตามระเบียบ ข้อ ๕๐ แล้ว

โดยจัดส่งวันในวันที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๖๓ และประธานไดจ้ัดสง่รายงานให้สมาชิกสภาฯเทศบาล

ต าบลหนองหญ้าไซทุกคน ได้พิจารณาแล้วตั งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั น   ผมขอ

มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้อภิปราย ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ  

นายบุญถัน  กุลกั ง       เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่สภาฯได้มมีติ 

สมาชิกสภาฯ แตง่ตั งคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติจ านวน ๓ วัน คือวันที่ 

๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  ซึ่งปรากฏว่า มีผู้เสนอค าขอแปรญัตติ จ านวน   ๒  ญัตติ  โดยมี

รายละเอียด ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



   

-๔- 

๔.๑ ผลการประชุมพจิารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  

 คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการประชุม ซึ่งมีสาระการประชุมดังนี   

ข้อประชุม 

เวลา  ๐๙.๐ ๐  น.   คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ ซึ่งมีผู้เสนอค าแปร

ญัตติ    รวมจ านวน ทั งสิ น ๒ ญัตติ  

ระเบียบวาระที่๑. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายบุญถัน  กุลกั ง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ฉบับนี ซึ่งสภา 

ประธานกรรมการ เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ ได้รับหลักการในวาระที่  ๑  แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สงิหาคม 

๒๕๖๓  ที่ผ่านมา  มีก าหนดให้คณะกรรมการด าเนนิการพิจารณาค าเสนอแปรญัตติ

และน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซเพื่อพิจารณาให้แลว้เสร็จ ภายในวันที่ 

๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม    -รับทราบ- 

ระเบียบวาระที่๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั งที่๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม มี มติเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั งที่๑ เมื่อวันที่ ๑๔ 

สงิหาคม ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระที่๓. เรื่องเสนอเพื่อพจิารณาด าเนนิการ  

    การพจิารณาแบบเสนอขอแปรญัตติ  

นายบุญถัน  กุลกั ง    มอบหมายให้เลขานุการ ชี แจงระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบ  

ประธานกรรมการ    

นายจิรวัฒน์  ศรีสุข ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

เลขานุการฯ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที๒่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๔ งบประมาณ  

ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณจะกระท าได้ เฉพาะการขอ

ลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจ านวนสมาชิก

สภาท้องถิ่น รับรองเช่นเดยีวกับการเสนอญัตติ  

 ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕  วรรคสามและข้อ ๔๙ 

วรรคหน่ึง   

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 



  

       -๕- 

นายจิรวัฒน์  ศรีสุข   ข้อ ๖๐ ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่ หรือเพ่ิมเตมิรายจ่ายหรือ 

เลขานุการฯ  เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเว้นแต่จะได้รับค า

รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือค าแปรญัตตินั นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผูแ้ปรญัตติ  

          โดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาส ให้ผู้เสนอค าขอแปรญัตติ และคณะ

ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่  ได้ ชี แจงรายละเอียดในส่วนที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาแล้ว ดว้ยการแจ้งเป็นหนังสือเชิญผูเ้สนอค าขอแปรญัตติ 

และผู้บริหารท้องถิ่น เข้ามาชี แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ ตั งแต่วันที่  

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในเวลา ตั งแต่ ๐๙.๐๐ น. -๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา และผู้ที่

เกี่ยวข้องได้ชี แจงรายละเอียดให้คณะกรรมการฯได้ รับทราบข้อมูลเ พ่ือ

ประกอบการพิจารณาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ความละเอียดตามที่คณะ

กรรมการฯทุกท่านได้ รับทราบแล้วนั น  ดังนั นจึงขอให้ท่านประธาน ได้

ด าเนนิการประชุมโดยพิจารณาค าขอแปรญัตติ ทีละญัตติ  

นายบุญถัน  กุลกั ง  ได้พิจารณาแลว้ค าเสนอแปรญัตติซึ่งมีผู้เสนอแปรญัตติจ านวน ๒ 

ประธานคณะกรรมการฯ ญัตติ ซึ่งถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และให้พิจารณาทีละญัตติ ดังนี    

 ญัตติที่ ๑. นายรักชาติ  ศรีโทมี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

เสนอค าแปรญัตติ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการ 

จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เปิดประตูเล้า ฯ โดยมี  นายทองสุข  วุฒิ

สาร   และ นาย ไพรัตน์  ไพศาล สมาชิกสภาฯ เป็นผูรั้บรอง 

 โดยขอแปรญัตติ ลดงบประมาณลง จากเดมิตั งไว้ ๒๗๐,๐๐๐ บาท  ลดลง

เหลอื ๒๐,๐๐๐ บาท  

นายบุญถัน  กุลกั ง    นายกามิน  แสงเพชร  และนายจิรวัฒน์  ศรีสุข    ได้

อภิปราย  แสดงความคิดเห็นในการเสนอค าแปรญัตติ ดังกล่าว ประกอบกับ

พิจารณา ข้อมูลที่ผู้เสนอค าแปรญัตติ และคณะผู้บริหารไดชี้ แจง แล้ว เห็นดว้ย 

กับค าขอแปรญัตติ หลังจากนั นไมม่ีผู้อภิปรายอีก  จึงมมีติ ดังนี   

 เห็นดว้ยกับผู้ย่ืนค าแปรญัตติ  ๓  เสยีง 

 ไมเ่ห็นดว้ย    ๐  เสยีง   

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



   

   -๖- 

ญัตติที่ ๒. นายอ าพร  สมทิพย์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าไซ เป็นผู้

เสนอค าแปรญัติติ  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

นายบุญถัน  กุลกั ง    นายกามิน  แสงเพชร  และนายจิรวัฒน์  ศรีสุข    ได้

อภิปราย  แสดงความคิดเห็นในการเสนอค าแปรญัตติ ดังกล่าว ประกอบกับ

พิจารณา ข้อมูลที่ผู้เสนอค าแปรญัตติ ได้ชี แจง แล้ว เห็นด้วย กับค าขอแปร

ญัตติ หลังจากนั นไมม่ีผู้อภิปรายอีก  จึงมมีติ ดังนี   

 เห็นดว้ยกับผู้ย่ืนค าแปรญัตติ  ๓  เสยีง 

 ไมเ่ห็นดว้ย    ๐  เสยีง     

นายบุญถัน  กุลกั ง          มีท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเตมิอีกหรอืไม ่ ………………….ถ้าไม่ม ี 

ประธานกรรมการฯ ให้เลขานุการฯ ด าเนนิการ จัดส่งรางเทศบัญญัติฉบับเดมิ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

ให้แก่ประธานสภาฯ ตามระเบียบฯข้อ ๕๐ เพ่ือให้ประธานสภาได้น าเข้าที่ประชุม

วาระที่ ๒ และวาระที๓่ ต่อไป 

นายบุญถัน  กุลกั ง โดยคณะกรรมการ ไดแ้จ้งความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปให้สมาชกิเพื่อใช้

สทิธิ์ สงวนค าแปรญัตติ ซึ่งมีผู้สงวนค าแปรญัตติเพื่อใช้สิทธิ์ อภิปราย ในวาระ 

๒ จ านวน  ๒ ญัตติ คือ ญัตติ สท.จิรวัฒน์  ศรีสุข โครงการจัดงานประเพณ ี

เปิดประตูเลา้ และญัตติของ สท.ผิงตา  ก้องเวหา โครงการจิตอาสา พัฒนา

สิ่งแวดล้อม  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ครับ รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติตาม ที่ท่านประธาน 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ ไดชี้ แจงให้ที่ประชุม รับทราบ มีท่านใดจะสอบถาม

เพ่ิมเตมิหรือไม่ 

ที่ประชุม   -รับทราบ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



 

 

        -๗- 

ระเบียบวาระที่๕.  เรื่องที่เสนอใหม่ 

   ๕.๑ เรื่อง  การเสนอค าแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ได้น าเสนอค าแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ตามข้อ  

ประธานสภาฯ ๓๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ซึ่งผ่านการด าเนินการตามข้อ ๕๐ 

และคณะกรรมการแปรญัตติได้จัดส่งร่างเดิม และร่างที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  ให้

ประธานสภาฯ โดยประธานสภาฯได้จัดส่งร่าง ดังกล่าวให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้รับ

ทราบแลว้ ตั งแต่วันที่ ๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้เสนอค าแปรญัตติ  จ านวน ๒ ญัตติ  

รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  

ส าหรับการด าเนินการต่อไปมอบให้ เลขานุการสภาฯชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๕๑ใน 

เลขานุการสภาฯ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ เฉพาะที่มีการแปร

ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง

มติไว้เป็นอย่างอื่น  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นดว้ยกับค าแปรญัตติหรือเห็นดว้ย

กับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั น

อีก  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้สง่ปัญหานั นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ 

เฉพาะที่ขัดแยง้หรือบกพร่องก็ได้ โดยไมใ่ห้มีการแปรญัตติในเร่ืองใหม่ขึ นอีก ฯ 

ที่ประชุม -รับทราบ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



 

      -๘- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒  การพิจารณาค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

นายชัยสวาท  ค าภูษา ในระเบียบวาระที่๕.๒ นี  จะให้ผู้เสนอขอแปรญัตติ ได้ขึ นชี แจง รายละเอียด ให้ที่ 

ประธานสภาฯ ประชุมได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้อภิปราย โดยเรียงตามล าดับญัตติ ตามรายงาน

การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยกรณี มีผู้สงวนค าแปรญัตติ  ให้สิทธิ์ ได้

อภิปราย ในวาระนี  ต่อที่ประชุมสภาฯ   

- ผู้เสนอค าขอแปรญัตติ ได้อภิปรายชี แจงรายละเอียดเหตุผลต่อที่ประชุมสภาฯ โดย

เรียงตามล าดับข้อ จนครบจ านวน ตามค าขอแปรญัตติ ทุกญัตติ และ -   

นายชัยสวาท  ค าภูษา    ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ได้อภิปรายซักถาม  โดยมีผู้อภิปรายซักถาม 

ประธานสภาฯ พอสมควร   ในล าดับตอ่ไป ผมจะให้ที่ประชุมได้ลงมติ โดยผมจะปรึกษาเรียงตามล าดับ

ข้อ เฉพาะที่มกีารแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั น ตามระเบียบฯ

ข้อ ๕๑ โดยเรียงล าดับ  

 ประธานสภาฯ ได้ให้สมาชิกพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมที่คณะกรรมการแปรญัตติได้น าเสนอต่อ

ประธานสภาฯ และประธานสภาฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ โดยพิจารณาเรียง

ตามล าดับข้อ จนครบทั ง  ๒  ญัตติ โดยสรุปผลมติที่ประชุมได้ดังนี   

ญัตติที่ ๑. นายรักชาต ิ ศรีโทมี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ เสนอค าแปร

ญัตติ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  โครงการ จัดงานสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี เปิดประตูเล้า ฯ โดยมี  นายทองสุข  วุฒิสาร   และ นาย ไพรัตน์  

ไพศาล สมาชิกสภาฯ เป็นผูรั้บรอง 

 โดยขอแปรญัตติ ลดงบประมาณลง จากเดมิตั งไว้ ๒๗๐,๐๐๐ บาท  ลดลง

เหลอื ๒๐,๐๐๐ บาท  

มติคณะกรรมการแปรญัตติ  เห็นชอบตามค าแปรญัตติ ซึ่งสมาชกิสภาฯ เสนอ 

ประธานสภาฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชกิสภาฯ ได้อภิปราย ที่ประชุมได้อภิปราย

พอสมควร แล้วจึงมกีารลง มติ   

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามความเห็นผู้ เสนอแปรญัตติ คือ ลดงบประมาณ ลง จากเดิม ตั งไว้ 

๒๗๐,๐๐๐ บาท  ลดลงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท  

ดว้ยมติ  ๘ เสยีง  

   ไมเ่ห็นชอบ    ๐ เสยีง 

   งดออกเสียง     ๓ เสยีง 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



 

    -๙- 

ญัตติที่ ๒. นายอ าพร  สมทิพย์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าไซ เป็นผู้เสนอค า

แปรญัติติ  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โดยขอแปรญัตติเพ่ิม 

โครงการจัดการแขง่ขันกีฬาระหว่าง อปท.  

โดยขอแปรญัตติเพิ่มโครงการและงบประมาณ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท    

มติคณะกรรมการแปรญัตติ  เห็นชอบตามทีน่ายกเสนอขอแปรญัตติ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่นายกเสนอ ให้แปรญัตติ  ดว้ยมติ  ๑๐ เสยีง  

   ไมเ่ห็นชอบ      ๐ เสยีง 

   งดออกเสียง         ๑ เสยีง  

 

ระเบียบวาระที่๖ เร่ืองอื่นๆ -ไมม่-ี 

นายชัยสวาท  ค าภูษา ผมขอนัดประชุม สภาฯ ในวันที่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาล 

ประธานสภาฯ ต าบลหนองหญ้าไซ  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วาระ ๓ ขั นเห็นชอบให้

ตราเป็นเทศบัญญัติ   

นายชัยสวาท  ค าภูษา กล่าวปิดการประชุม   

ประธานสภาฯ  -ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.-      

 ( ลงช่ือ )                                          ผู้จด / บันทึกรายงานการประชุม 

( นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว ) 

       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ    

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ี   

                   เมื่อวันที ่ ๒๘  สงิหาคม    ๒๕๖๓ เห็นว่าถูกต้องแลว้ 

(ลงช่ือ)         ประธานกรรมการ 

                                                      (นายทองสุข  วุฒสิาร)      

(ลงช่ือ)          กรรมการ 

   (นายบรรจง  ภูน  าต้น) 

 

          (ลงช่ือ)            กรรมการ 

   

   (นายจิรวัฒน์  ศรีสุข) 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 



   -๑๐- 

( ลงช่ือ )       

  ( นายชัยสวาท  ค าภูษา ) 

            ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 

 

         
 

 

 

 


