
 
 

สําเนารายงานการการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑ ประจําปี ๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๑๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง 

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

        ผู้มาประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

๑ นายสมศักด์ิ      มณีเหล็ก ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง สมศักด์ิ      มณีเหล็ก 

๒ จ.ส.อ.ธีระศักด์ิ  อุปะละสกุล รองประธานสภาเทศบาลตาํบลบ้านกลาง ธีระศักด์ิ  อุปะละสกุล 

๓ นายณรงค์ชัย    ไชยนวล เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง ณรงค์ชัย ไชยนวล 

๔ นายวรวุฒิ        สภุาผาบ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๑ วรวุฒิ  สภุาผาบ 

๕ นายมนตรี        สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๑ มนตรี สามารถ 

๖ นายสนชัย        พรมสนธ ิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๑ สนชัย  พรมสนธ ิ

๗ นางพิกุล          ชมพู สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๑ พิกุล  ชมพู 

๘ นายทวีป         พรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๒ ทวีป  พรมกลาง 

๙ นายชาตรี        สุริยจักร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๒ ชาตรี  สุริยจักร์ 

๑๐ นายชัยวุฒิ       เงินชุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๒ ชัยวุฒิ  เงินชุ่ม 

๑๑ นายบุญทรง     วงค์ต๋อ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๒ บุญทรง     วงค์ต๋อ 
    
  ผู้ไม่มาประชุม 
              -ไม่มี- 

     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

๑ นายประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตําบลบ้านกลาง ประสิทธิ์ จันทกลาง 

๒ ว่าท่ีร้อยตรีวัชระ กันแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านกลาง วัชระ กันแจ่ม 

๓ นายดิศักด์ิ มะโนผาบ รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านกลาง ดิศักด์ิ  มะโนผาบ 

๔ นางแสงอรุณ โพธิศาสตร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านกลาง แสงอรุณ โพธิศาสตร์ 

                                                      / ผู้เข้าร่วมประชุม.... 
                                                    
 
 
                



                                                               -๒- 
 

     ผู้เข้าร่วมประชุม  

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

๕ นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาล ชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ 

๖ จ่าเอกชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล ชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ 

๗ นายบุนนาค  ปวงคํา หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล บุนนาค  ปวงคํา 

๘ นางรัตนา ปรีชานุกุล ผู้อํานายการกองวิชาการและแผนงาน รัตนา ปรีชานุกุล 

๙ นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้างกลางวิทยานุกูล ประจญ ปัญโญใหญ่ 

๑๐ นางลัทธวรรณ ใจกลาง ผู้อํานวยการกองศึกษา ลัทธวรรณ ใจกลาง 

๑๑ นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อํานวยการกองช่าง สุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง 

๑๒ นางรณิดา เกตุเต็ม ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม รณิดา เกตุเต็ม 

๑๓ นายพิรุฬห์ ศิริทองคํา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พิรุฬห์ ศีริทองคํา 

๑๔ นายสุชาติ  บุญมี หัวหน้าฝ่ายการโยธา สุชาติ  บุญมี 

๑๕ นางวาสนา ธรรมโคร่ง ผู้อํานวยการกองคลัง วาสนา ธรรมโคร่ง 

๑๖ นายทรงกลด ณ ลําพูน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทรงกลด ณ ลําพูน 

๑๗ นางวไลพร ไชยมงคล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วไลพร ไชยมงคล 

๑๘ นายสิทธิพงษ์  อินทร์ปา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สิทธิพงษ์  อินทร์ปา 

๑๙ นางณัฐชฏาพร  ต๊ะกิดุก นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ณัฐชฏาพร  ต๊ะกิดุก 

๒๐ นางสกาวรัตน์  ก้อใจ เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว สกาวรัตน์   ก้อใจ 

๒๑ นางจันจีรา  ดวงชมพู ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป จันจีรา  ดวงชมพู 

๒๒ นางสาวชุติมันต์  อภัยรุณ ผู้ช่วยบุคลากร ชุติมันต์  อภัยรุณ 

๒๓ นางอรวรรณ  สุขเหล็ก ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล อรวรรณ  สุขเหล็ก 

๒๔ นายนพดล  แก้วกาศ นิติกร นพดล  แก้วกาศ 

๒๕ นางแคทรียา  มาศมุททิก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง แคทรียา  มาศมุททิก 

๒๖ นายสุพัตร  พงษ์แจ่ม ประชาชน หมู่ท่ี ๕ ต.บ้านกลาง สุพัตร  พงษ์แจ่ม 

 
 
          /เริ่มประชุม.... 
        
 
 
 
 
 

 



 
 

-๓- 
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น    
ประธานสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลางได้มาประชุมพร้อมกันแล้วและเลขานุการสภาฯได้ 
  ตรวจสอบแล้วว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  มาตราท่ี ๒๗  
   ตามมติท่ีประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ได้กําหนด 
  วันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ต้ังแต่วันท่ี ๑ –๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  มี  
 กําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  
 ตําบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปีพ.ศ.๒๕๕๖  โดยเริ่มประชุมตามระเบียบ   
 วาระดังนี้   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ  -จากกรณีท่ีมีหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลคนเดิมได้ย้ายไปประจําท่ีเทศบาลตําบลมะเขือแจ้  
   และนายกเทศมนตรีฯได้รับ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลคนใหม่เข้ามาแทน ชื่อ  
   นายบุนนาค  ปวงคํา ซ่ึงได้เข้ามาทํางานต้ังแต่วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ท่ีประชุมสภาฯ   -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้าน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  
    เม่ือวันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาฯ     การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
    เม่ือวันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
                         -ในวาระนี้ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ว่ามีข้อผิดพลาด               
                                ต้องแก้ไขหรือไม่ 
           -มีสมาชิกท่านใด พบข้อผิดพลาดหรือไม่ 
ท่ีประชุมฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดพบข้อผิดพลาด 

ประธานสภาฯ              -หากไม่มีถือว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลางรับรองรายงานการประชุมสภา 
                               เทศบาลตําบลบ้านกลาง  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ เม่ือวันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ  ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี ๒๕๕๖ 
ประธานสภาฯ       -ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
                           จํานวน  ๑ รายการ  เชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมฯ  
นายกเทศมนตรีฯ  -เนื่องจาก เทศบาลตําบลบ้านกลาง มีเหตุผลความจําเป็นท่ีจะต้องเสนอขออนุมัติจากสภา 
   เทศบาลเพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ  
   ๒๕๕๖ ของกองการศึกษา ให้เกิดความถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามระเบียบ  
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
   การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง   
   จํานวน ๑ รายการ  ดังต่อไปนี้ 

                                                                                                           /รายการท่ี ๑.... 

                                             

 

        



 
  -๔- 

 
นายกเทศมนตรีฯ  รายการท่ี ๑ การเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง (สถานท่ี) ในรายการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี ๓  
   ของกอง การศึกษา 
   ข้อความเดิม ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ๑๘,๐๐๐ BTU จํานวน ๑ เครื่อง  
   (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
    สําหรับติดต้ังห้องเรียนระดับปฐมวัยท่ีจัดสร้างข้ึนใหม่ สําหรับรองรับนักเรียนท่ี  
   เพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และให้เอ้ือต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
   ของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล                             งบประมาณ ๒๘,๔๐๐ บาท 

   ข้อความใหม่  ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศไม่ตํากว่า ๑๘,๐๐๐ BTU จํานวน ๑ เครื่อง  
   (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
    สําหรับติดต้ังในห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เอ้ือต่อสภาพการจัดการเรียน 
   การสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านกลาง        งบประมาณ ๒๘,๔๐๐ บาท 

  เหตุผลความจําเป็น  เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีดี ตลอดจน  
   เอ้ือต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านกลาง 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายการจ่ายขาด 
 เงินสะสม จํานวน ๑ รายการ  
 -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะขออภิปรายหรือไม่  

-หากไม่มี จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง  อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายการจ่าย
ขาดเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   อนุมัติ ๙  เสียง 
ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   ไม่อนุมัติ   -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   งดออกเสียง    ๓ เสียง 
เลขานุการสภาฯ  มีมติ อนุมัติ ๙ เสียง/ ไม่อนุมัติ –ไม่มี- /งดออกเสียง ๓ เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ  ขออนุมัติยกเลิก และตั้งรายการจ่ายขาดเงินสะสมใหม่ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖  ประจําปี ๒๕๕๖ 
ประธานสภาฯ       -ขออนุมัติยกเลิก และต้ังรายการจ่ายขาดเงินสะสมใหม่ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ ประจําปี ๒๕๕๖ 
                           จํานวน ๒ รายการ เชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมฯ  
นายกเทศมนตรีฯ      -เนื่องจาก เทศบาลตําบลบ้านกลาง มีเหตุผลความจําเป็นท่ีจะต้องเสนอขออนุมัติจากสภา 

  เทศบาลเพ่ือขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสมบางรายการท่ีไม่สามารถดําเนินการได้ ใน 
  การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ี ๒ และครั้งท่ี ๓ พร้อมท้ัง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี ๔  
  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองตอบต่อความ 
  ต้องการของประชาชนได้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน การฝาก การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๘ เงินสะสมและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง จํานวน ๒ รายการ ดังต่อไปนี้ 

                                                                                   /ขอจ่ายขาดโครงการใหม่...... 

                                                                    

 



 

   -๕- 
 
นายกเทศมนตรีฯ  รายการท่ี ๑ ขอยกเลิกโครงการในจ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๕๖ และ 
   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี ๔ ของกองช่าง 
   ขอยกเลิกโครงการเดิม  ค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี ๑๑ บ้านหอชัย  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ เมตร ท่อกรุ PVC ชั้น  
   คุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บริเวณท่ีสาธารณประโยชน์ประจําหมู่บ้าน  
   หมู่ท่ี ๑๑ บ้านหอชัย (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

                
   ขอจ่ายขาดโครงการใหม่ ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี ๑๑ บ้านหอชัย  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อกรุ ๕ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ลึกไม่น้อย  
   กว่า ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ระบบประปา บริเวณท่ีดินสาธารณประโยชน์ประจํา  
   หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑๑ บ้านหอชัย (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล)                    
                 งบประมาณ ๖๕๕,๐๐๐ บาท 
   เหตุผลความจําเป็นเนื่องจากได้มีการประกาศสอบราคาโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามี 
   ผู้ซ้ือแบบแปลน  จํานวน ๗ ราย  แต่ไม่มีผู้ยื่นซอง  โดยอ้างว่ารูปแบการเจาะ  ขนาด  
   เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ตามสภาพพ้ืนท่ีไม่สามารถทําได้ ขอแก้ไขเป็นขนาด ๕ นิ้ว ดังนั้นจึง 
   ต้องขอเปลี่ยนแปลงขนาดท่อ ให้สามารถดําเนินการได้  

   รายการท่ี ๒ การยกเลิกโครงการในจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี ๓ ประจําปี ๒๕๕๖ และขอ 
   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี ๔ ของกองช่าง 

   ขอยกเลิกโครงการเดิม ค่าจัดซ้ือและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมวาง  
   ระบบสัญญาณและติดตั้งจอภาพรับสัญญาณ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบอินฟาเรด พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล ฮาร์ดดิสก์ หม้อแปลงจ่ายไฟ เครื่องสํารองไฟฟ้า จอแสดงภาพ 
สายสัญญาณ และอุปกรณ์อ่ืนๆ (ราคาตามท้องตลาด) สถานท่ีติดต้ัง จํานวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) ติดต้ัง 
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง จํานวน ๑๐จุด ๒) ติดต้ัง ณ ศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่จํานวน 
๔ จุด ๓) ติดต้ัง ณ โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล จํานวน ๔ จุด ๔) ติดต้ัง ณ ห้องสมุดประชาชน
ตําบลบ้านกลาง จํานวน ๔ จุด เหตุผลความจําเป็น เพ่ือเป็นการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความ
ปลอดภัยของสถานท่ีราชการ รวมถึงสามารถใช้เป็นหลักฐานติดตามคนร้ายกรณีเกิดเหตุต้ังจ่ายจาก
เงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
(๐๐๒๔๑)งบประมาณ ๘๒๐,๐๐๐ บาท                                                   

   ขอจ่ายขาดโครงการใหม่  ค่าปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของเดิม   
   พร้อมติดตั้งของใหม่ จํานวน ๑ ระบบ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVแบบอินฟาเรด พร้อมติดต้ัง อุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง อุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์รับ
สัญญาณเครื่องสํารองไฟฟ้า สายสัญญาณภาพ สายสัญญาณ FiberOptic และอุปกรณ์ประกอบการ
ติดต้ังต่างๆ พร้อมย้ายชุดควบคุมเดิมมาติดต้ังท่ีสํานักงานเทศบาล และติดต้ังต่อเชื่อมสายสัญญาณ, 
อุปกรณ์ พร้อมทดสอบระบบ (ราคาตามท้อง ตลาด) สถานท่ีติดต้ังภายในเขตเทศบาลตําบล
บ้านกลาง โดยติดต้ังใหม่ จํานวน๓๐ ตัว ดังนี้  

                                                                                                        /๙.บริเวณ.......                                                  
       
 



      -๖- 

นายกเทศมนตรีฯ  ๑) บริเวณโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล    จํานวน ๗ ตัว  
   ๒) สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง      จํานวน ๖ ตัว  
   ๓) บริเวณสามแยกทางเข้า สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง จํานวน ๑ ตัว  
   ๔) บริเวณสามแยกตลาดอินทร       จํานวน ๒ ตัว  
   ๕) บริเวณศูนย์เจริญวัย เทศบาลตําบลบ้านกลาง     จํานวน ๖ ตัว  
   ๖) บริเวณห้องสมุดประชาชนตําบลบ้านกลาง     จํานวน ๑ ตัว    
   ๗) บริเวณปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมฯ ข้างธนาคารออมสิน จํานวน ๑ ตัว  
   ๘) บริเวณซอยข้างธนาคารกรุงไทย      จํานวน ๑ ตัว  
   ๙) บริเวณหน้าตลาดสันป่าฝ้าย       จํานวน ๒ ตัว  
   ๑๐) บริเวณปากทางเข้าวัดสันป่าฝ้าย      จํานวน ๑ ตัว  
   ๑๑) บริเวณแยกนิคมอุตสาหกรรมฯ ถนนทางหลวงสาย ๑๑๔๗ จํานวน ๒ ตัว    

   และปรับปรุงของเดิม จํานวน ๒ ตัว ดังนี้  
   ๑) หน้าทางเข้าสํานักงานเทศบาล    จํานวน ๑ ตัว  
   ๒) หน้าทางเข้าโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล  จํานวน ๑ ตัว  

เพ่ือเป็นการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ รวมถึงสามารถใช้เป็น
หลักฐานติดตามคนร้ายกรณีเกิดเหตุ ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้ังจ่ายจากเงินสะสม 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) 
ยิ่งข้ึน โดยกําหนดจุดติดต้ังเพ่ิมข้ึน และสะดวกต่อการตรวจสอบติดตาม โดยย้ายศูนย์จากสถานี
ตํารวจมายังเทศบาลตําบลบ้านกลาง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจสอบรายละเอียดการขออนุมัติยกเลิก และต้ังรายการจ่ายขาดเงินสะสม
ใหม่  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ จํานวน ๒ รายการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะขออภิปราย
หรือไม่ 

ท่ีประชุมสภาฯ -ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล อภิปราย  

ประธานสภาฯ  -หากไม่มี จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง  อนุมัติการยกเลิก และต้ัง  
   รายการจ่ายขาดเงินสะสมใหม่  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ๑๑ สียง 
ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   ไม่อนุมัติ   -ไม่มี-  
ประธานภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   งดออกเสียง  ๑ เสียง 

เลขานุการสภาฯ  มีมติ อนุมัติ ๑๑ เสียง/ ไม่อนุมัติ –ไม่มี-  /งดออกเสียง  ๑ เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ มาต้ังจ่าย

เป็นรายการใหม่   
                                                                                                              /นายกเทศมนตรี.... 
                                                                    
      
      
 



 -๗- 

นายกเทศมนตรีฯ  -ขอเสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ มาต้ังจ่ายเป็น  
   รายการใหม่มีรายละเอียดดังนี้  
  เนื่องจาก เทศบาลตําบลบ้านกลาง มีเหตุผลความจําเป็นท่ีจะต้องเสนอขออนุมัติจากสภา

เทศบาล  เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของกองคลังและกองช่าง 
โอนมาต้ังรายการใหม่เป็นค่าครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ 
ดังต่อไปนี้ 

   รายการท่ี ๑ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือไปตั้งรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
   ของกองคลัง 
   โอนลด   แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบดําเนินการ หมวด ค่าตอบแทน  

  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         ปัจจุบัน คงเหลือ ๓๔๗,๔๑๔ บาท 
  ขอโอนลด      จํานวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท 

   เพ่ือโอนไปตั้งรายการใหม่  แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    รวมจํานวน  ๒๐๓,๐๐๐ บาท 
 จําแนก รายการได้ดังนี้ 

�. ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ LCD ขนาดไม่ต่ํากว่า ๑๘ นิ้ว มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไม่ต่ํากว่า Intel  Core๒ Duo ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ GB มีหน่วยความจําหลัก(RAM) 
ไม่น้อยกว่า ๒ GB พร้อมอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต่อการใช้งาน  จํานวน ๓ เครื่องๆละ ๓๒,๐๐๐ บาท  
(ราคาตามท้องตลาด)      รวมเป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ แบบ All-in-one จํานวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๙,๐๐๐ บาท  

 (ราคาตามท้องตลาด)                                        รวมเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
 ๓. ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ แบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED จํานวน ๑ เครื่อง  
 (ราคาตามท้องตลาด)            เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท 
 ๔. ค่าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ UPS จํานวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๔,๐๐๐ บาท  
 (ราคาตามท้องตลาด)        รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ๕. ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ Core)  
 มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ไม่น้อยกว่า ๔ GB  มีหน่วยความจําเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า ๗๕๐ GB  
 จํานวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)    เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
 ๖. ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ Core)  
 มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ไม่น้อยกว่า ๔ GB  มีหน่วยความจําเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB  
 จํานวน ๑ เครื่อง   (ราคาตามท้องตลาด)      เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 

           เหตุผลความจําเป็น เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดเก็บรายได้ และการให้บริการประชาชน 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
                                                   
                                                                   /๑.ค่าจัดซ้ือ.....                                                 
       
       
 



 
-๘- 

 นายกเทศมนตรีฯ   รายการท่ี ๒ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือไปตั้งรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
                      ของกองช่าง 

  โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินการ หมวด ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ปัจจุบัน คงเหลือ ๒๔๘,๑๖๒.๘๐ บาท 
 ขอโอนลด      จํานวน ๑๑๒,๘๐๐     บาท 

  เพ่ือโอนไปตั้งรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
 งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  
 ประเภท ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน     รวมจํานวน  ๑๑๒,๘๐๐ บาท 
 จําแนก รายการได้ดังนี้ 
 ๑. ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า ๒๔,๐๐๐ BTU จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๓,๔๐๐ บาท  
              (ราคาตามท้องตลาด)                                                     รวมเป็นเงิน ๖๖,๘๐๐ บาท 

�. ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ขนาด A๓ จํานวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท  
(ราคาตามท้องตลาด)          รวมเป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท 

                    เหตุผลความจําเป็น  เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่องานกรณียื่นแบบก่อสร้างปรับปรุง  
                    อาคารต่างๆ ให้ได้รับการบริการท่ีดี สะดวกรวดเร็วข้ึน 

จึงใคร่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มาต้ังเป็นรายการใหม่  
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๑และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
ท่ีประชุมสภาฯ -ไม่มีสมาชิกสภาฯ สอบถาม 
ประธานสภาฯ  -ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
   ๒๕๕๖   มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือไม่ 

-สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  อนุมัติ   โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   อนุมัติ  ๑๐ เสียง  
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ  ไม่อนุมัติ   -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ  งดออกเสียง  ๒ เสียง 
เลขานุการสภาฯ  สรุปท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มาต้ังจ่ายเป็น
   รายการใหม่  

ด้วยมติอนุมัติ ๑๐ เสียง / ไม่อนุมัติ –ไม่มี- / งดออกเสียง  ๒  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖  ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (วาระท่ี ๑) 
ประธานสภาฯ  เป็นการพิจารณาญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปี  
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (วาระท่ี ๑)  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ต่อท่ีประชุมสภาฯ 
         /นายกเทศมนตรี...           
                                                             
 
         

 



-๙- 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลางทุกท่าน   
  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไปแล้ว นั้น 
   บัดนี้ ปรากฏว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบ ไม่พอแก่การใช้จ่าย  

   จึงมีความจําเป็นต้องต้ังรายจ่ายข้ึนใหม่ เนื่องจากเทศบาลมีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงพัฒนา 
   สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ประกอบกับเทศบาลมีรายรับเกินยอด
   รวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับหรือมีรายรับจากการจัดเก็บภาษีเกินประมาณการต้ังรับไว้ รวม
   ท้ังสิ้น ๑๒,๐๒๘,๖๗๓.๔๙ บาท(สิบสองล้านสองหม่ืนแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทส่ีสิบเก้า 
   สตางค์) ทําให้มีความจําเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปี               

                   งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖   เป็นเงินท้ังสิ้น ๘,๕๕๗,๓๖๐ บาท (แปดล้านห้าแสนห้าหม่ืนเจ็ดพัน- 
  สามร้อยหกสิบบาทถ้วน)  

  จึงเรียนมาเพ่ือขอให้สภาเทศบาลตําบลบ้านกลางพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (วาระท่ี ๑ ) ซ่ึงได้ส่งให้ทุกท่าน 

 ก่อนการประชุมแล้ว 
     (รายละเอียดตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (แนบวาระท่ี ๖)                                                                               

ประธานสภาฯ              ในการพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง ในวาระท่ี ๑  เป็นการปรึกษาในหลักการแห่ง(ร่าง)เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อนลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่ง(ร่าง)เทศบัญญัติฯ หรือไม่   
-มี สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้ามีขอเชิญ 

ท่ีประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล อภิปราย 

ประธานสภาฯ  -ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย  
 -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่ง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  รับหลักการ โปรดยกมือ 

ท่ีประชุมสภาฯ  รับหลักการ ๙ เสียง 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไม่รับหลักการ โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ  ไม่รับหลักการ  -ไม่มี-  
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ  งดออกเสียง  จํานวน  ๓ เสียง 

เลขานุการสภาฯ  ท่ีประชุมฯ มีมติรับหลักการแห่ง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปี 
                               งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยมติรับหลักการ  ๙ เสียง /ไม่รับหลักการ –ไม่มี- /งดออกเสียง ๓ เสียง 

ประธานสภาฯ -ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระท่ี ๒ ตามข้อ ๔๕ วรรคสามแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ให้กําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับต้ังแต่สภาท้องถ่ิน มีมติรับหลักการแห่ง
(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณนั้น จึงขอเสนอท่ีประชุมสภาฯ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ดังนี้ 

                                                                                                                /ประธานสภาฯ.... 

                                                  
 



 -๑๐- 

ประธานสภาฯ ๑. กําหนดเวลายื่นคําแปรญัตติ โดยส่งคําแปรญัตติต่อประธานสภาฯ ระหว่างวันท่ี ๑๔ -๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
                               ๒. ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๓. คณะกรรมการแปรญัตติ ส่งรายงานแปรญัตติต่อประธานสภาฯ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๔. ประธานสภาฯ ส่งรายงานการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 - มีท่านใดจะเสนอให้กําหนดเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ท่ีประชุมสภาฯ   - ไม่มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาฯ         -ถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนก็จะขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เพ่ือพิจารณาญัตติร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระท่ี ๒ 
และวาระท่ี ๓ ในวันศุกร์ ท่ี ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 -ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่อท่ีประชุม 

เลขานุการสภาฯ  ตามความในข้อ ๑๐๓ , ๑๐๕ และ ๑๐๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ให้ท่ีประชุมสภาฯ เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ท่ีประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ 
คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ซ่ึงการเสนอชื่อหากสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาเทศบาล
รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่หากนายกเทศมนตรีเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ท่ีประชุมสภาฯ ข้าพเจ้า นายสนชัย  พรมสนธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 ขอเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖   จํานวน  ๕  คน 
 ผู้รับรอง  ๑. นางพิกุล  ชมพู          สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

                                  ๒. นายวรศักด์ิ  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ท่ีประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ เห็นเป็นอย่างอ่ืน  

ประธานสภาฯ  -ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมฯ ให้ความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ จํานวน ๕ คน 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   เห็นชอบ  ๘ เสียง 
ประธานสภาฯ  -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ไม่เห็บชอบ –ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ท่ีประชมสภาฯ   งดออกเสียง ๔ เสียง 
เลขานุการสภาฯ ท่ีประชุมฯมีมติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  จํานวน ๕ คน 
ด้วยมติเห็นชอบ ๘ เสียง / ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  / งดออกเสียง ๔ เสียง 

                                                        /ประธานสภาฯ.... 
                                                         

  



-๑๑- 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ 

ท่ีประชุมสภาฯ  -ผู้เสนอ นายสนชัย  พรมสนธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๑    
เสนอ  นายมนตรี  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๑   

   ผู้รับรอง  ๑. นางพิกุล   ชมพู สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๑    
      ๒. นายวรศักด์ิ  สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๑   

-ผู้เสนอ นายวรศักด์ิ  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   
เสนอ  จ.ส.อ.ธีระศักด์ิ  อุปะละสกุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  

   ผู้รับรอง ๑. นายสนชัย  พรมสนธิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑    
 ๒. นายวรวุฒิ   สุภาผาบ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

-ผู้เสนอ นายวรวุฒิ   สุภาผาบ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   
เสนอ  นายวรศักด์ิ  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  

   ผู้รับรอง ๑. นายมนตรี  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑    
      ๒. นายบุญทรง  วงค์ต๋อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒   

-ผู้เสนอ นายบุญทรง  วงค์ต๋อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  
เสนอ  นายสนชัย  พรมสนธิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

   ผู้รับรอง ๑. นายมนตรี  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑    
     ๒. นายวรวุฒิ   สุภาผาบ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

-ผู้เสนอ  นายมนตรี  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๑   
เสนอ  นายณรงค์ชัย  ไชยนวล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒   

   ผู้รับรอง ๑. นายสนชัย  พรมสนธิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๑    
 ๒. นายวรวุฒิ   สภุาผาบ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต๑   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ท่ีประชุมฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่ออีก 
ประธานสภาฯ  -สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน ๕ ท่าน ซ่ึงครบตามจํานวน  
                               เป็นอันว่า ผู้ถูกเสนอชื่อได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการสภาฯ สรุปการลงมติ  สภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง  เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ  
(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ประกอบด้วย 

 ๑. นายมนตรี     สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๑   
                               ๒. จ.ส.อ.ธีระศักด์ิ  อุปะละสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๒ 

๓. นายวรศักด์ิ  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๑ 
 ๔. นายสนชัย  พรมสนธิ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๑  

๕ นายณรงค์ชัย  ไชยนวล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๒   
 สมาชิกท่านใด ต้องการยื่นเอกสารแปรญัตติ ให้ติดต่อท่ีทําการ ห้องกิจการสภาเทศบาล               

 ตําบลบ้านกลางได้ ตามวันท่ีกําหนดข้างต้น  

                                                                                                         /ระเบียบวาระท่ี ๗..... 

                                                                

        



         -๑๒- 

ระเบียบวาระท่ี ๗ ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ (วาระท่ี ๑ )   

ประธานสภาฯ -เป็นการพิจารณาญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
(วาระท่ี ๑ ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านกลางและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลางทุกท่าน  
กระผมขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ดังนี้ 

 บัดนี้ถึงเวลาท่ีผู้บริหารของเทศบาลตําบลบ้านกลาง จะได้เสนอ(ร่าง)เทศบัญญัติ งบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านกลางอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาล 
ตําบลบ้านกลางจึงขอกล่าวให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง
ตลอดหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗  ดังต่อไปนี้  

สถานะการคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตําบลบ้านกลาง มียอดเงิน
สะสม จํานวน ๕๖๐,๒๔๕.๖๗ บาท มียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมจํานวน ๒๑,๘๓๕,๘๓๓.๘๔ บาท 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตําบลบ้านกลาง ได้ประมาณการรายรับไว้จํานวน 
๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีรายรับจริงท้ังสิ้น ๙๗,๐๒๘,๖๗๓.๔๙ บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านสองหม่ืน
แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทส่ีสิบเก้าสตางค์)  เกินประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๒,๐๒๘,๖๗๓.๔๙ บาท(สิบสองล้านสองหม่ืนแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาท- 
ส่ีสิบเก้าสตางค์) คาดว่าอีก ๒ เดือนคงมีรายรับเพ่ิมข้ึนมาอีก 
            ตามนโยบายของฝ่ายบริหารและนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาลได้ถ่ายโอนภารกิจ
มาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิมข้ึนและการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือคุณภาพชีวิตทีดี
และประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน 

ทางรัฐบาลได้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปของคณะกรรมการกระจายอํานาจ   เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เงินภาษีท่ีหน่วยงานอ่ืนจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และรายได้ท่ีเทศบาลตําบลบ้านกลางจัดเก็บเอง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ได้ประมาณการ
รายรับเป็น  จํานวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  เพ่ือนําไปเป็นรายจ่าย ซ่ึงคาดว่าจะสามารถ
นําไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรและนําไปพัฒนาท้องถ่ินด้านต่างๆตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนงานด้านต่างๆด้านการบริหารท่ัวไป  ด้านการบริการชุมชนและสังคม ด้านการดําเนินการ
อ่ืนประเภทงบกลางโดยเฉพาะการให้บริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กําหนดวงเงินรายจ่ายไว้จํานวน ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
ซ่ึงเป็นการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
ครั้งนี้ เป็นการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล     

                                                                               /นายกเทศมนตรี.... 
 
                                                              
 
 
 
 
 



       -๑๓- 

นายกเทศมนตรีฯ      -จึงเรียนมาเพ่ือขอให้สภาเทศบาลตําบลบ้านกลางพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ซ่ึงได้ส่งให้ทุกท่านก่อนการประชุมแล้ว 

        (รายละเอียดตามเอกสาร(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗) (แนบวาระท่ี ๗) 

ประธานสภาฯ             ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของเทศบาล
ตําบลบ้านกลาง  ในวาระแรก เป็นการปรึกษาในหลักการแห่ง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ก่อนลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่   
-มี สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้ามีขอเชิญ 

ท่ีประชุมสภาฯ  -ท่ีประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปราย  

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่ง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  รับหลักการ โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   รับหลักการ ๙ เสียง 
 สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไม่รับหลักการ โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   ไม่รับหลักการ –ไม่มี-  
 สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ  งดออกเสียง  ๑ เสียง 

เลขานุการสภาฯ  ท่ีประชุมฯ มีมติ รับหลักการแห่ง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๗ 

ด้วยมติรับหลักการ  ๙  เสียง / ไม่รับหลักการ –ไม่มี-  / งดออกเสียง ๑ เสียง 
-ขณะท่ีลงมติ สท.ทวีป  พรมกลาง และ สท.ชัยวุฒิ  เงินชุ่ม ไม่อยู่ในท่ีประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เพ่ือพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจํ า ปี งบประมาณ พ .ศ .๒๕๕๗ ในวาระ ท่ี  ๒  ตามข้อ ๔๕ วรรคสามแห่ งระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับต้ังแต่สภาท้องถ่ิน มี
มติ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น จึงขอเสนอท่ีประชุมสภาฯ กําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติ ดังนี้ 

 ๑. กําหนดเวลายื่นคําแปรญัตติ โดยส่งคําแปรญัตติต่อประธานสภาฯ ระหว่างวันท่ี ๑๔ -๑๖สิงหาคม  
๒๕๕๖ 

                               ๒. ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันท่ี ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๓. คณะกรรมการแปรญัตติ ส่งรายงานแปรญัตติต่อประธานสภาฯ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๔. ประธานสภาฯ ส่งรายงานการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
    มีท่านใดจะเสนอให้กําหนดเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ท่ีประชุมสภาฯ              -ไม่มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
 
                                                                                                   /ประธานสภาฯ ....                                                            
     
      
 

 



       -๑๔- 

ประธานสภาฯ         -ถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนก็จะขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เพ่ือพิจารณาญัตติ(ร่าง)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓  ใน
วันศุกร์ ท่ี ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่อท่ีประชุม 

เลขานุการสภาฯ  ตามความในข้อ ๑๐๓ , ๑๐๕ และ ๑๐๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ให้ท่ีประชุมสภาฯ 
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ท่ีประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อย
กว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ซ่ึงการเสนอชื่อหากสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
เทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่หากนายกเทศมนตรีเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

สมาชิกฯ ข้าพเจ้า นายสนชัย  พรมสนธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 ขอเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๗  จํานวน ๕ คน 
 ผู้รับรอง ๑. นางพิกุล  ชมพู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

                                 ๒. นายบุญทรง  วงค์ต๋อ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ท่ีประชุมสภาฯ -ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นเป็นอย่างอ่ืน  
ประธานสภาฯ  -ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมฯ ให้ความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติฯ จํานวน ๕ คน 

ประธานสภาฯ  -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   เห็นชอบ  ๗   เสียง 

ประธานสภาฯ  -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ  -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   งดออกเสียง  ๓ เสียง 

เลขานุการสภาฯ สรุปท่ีประชุมสภาฯมีมติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  จํานวน ๕ คน 
ด้วยมติเห็นชอบ ๗ เสียง / ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-  / งดออกเสียง ๓  เสียง  
-ขณะท่ีลงมติ สท.ทวีป  พรมกลาง และ สท.ชัยวุฒิ  เงินชุ่ม ไม่อยู่ในท่ีประชุมสภาฯ    

 
                                                                                                     /ประธานสภาฯ ....        
                                                                 
       
        
 
 



-๑๕- 
ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ 

ท่ีประชุมสภาฯ  -ผู้เสนอ นายสนชัย  พรมสนธ ิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   
เสนอ  นายมนตรี  สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 

   ผู้รับรอง ๑. นายวรวุฒิ  สุภาผาบ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  
      ๒. นายวรศักด์ิ  สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

-ผู้เสนอ นายวรศักด์ิ  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  
เสนอ  จ.ส.อ.ธีระศักด์ิ อุปะละสกุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒   

   ผู้รับรอง ๑. นายสนชัย  พรมสนธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑   
 ๒. นายมนตรี  สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑  

-ผู้เสนอ นายวรวุฒิ  สภุาผาบ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
เสนอ  นายวรศักด์ิ  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  

   ผู้รับรอง ๑. นายบุญทรง วงค์ต๋อ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒   
      ๒.นายมนตรี  สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

-ผู้เสนอ นายบุญทรง  วงค์ต๋อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  
เสนอ  นายสนชัย  พรมสนธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  

   ผู้รับรอง ๑. นางพิกุล  ชมพู สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  
      ๒. นายวรศักด์ิ  สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

-ผู้เสนอ นายมนตรี  สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   
เสนอ  นายณรงค์ชัย  ไชยนวล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 

   ผู้รับรอง ๑. นายสนชัย  พรมสนธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  
     ๒. นายวรวุฒิ  สุภาผาบ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ท่ีประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกเสนอชื่ออีก 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน ๕ ท่าน ซ่ึงครบตามจํานวน  
                               เป็นอันว่า ผู้ถูกเสนอชื่อได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการสภาฯ สรุปการลงมติ  สภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง  เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ  
(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบด้วย 

 ๑. นายมนตรี     สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๑   
                               ๒. จ.ส.อ.ธีระศักด์ิ  อุปะละสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๒ 

๓. นายวรศักด์ิ  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๑ 
 ๔. นายสนชัย  พรมสนธิ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๑  
 ๕ นายณรงค์ชัย  ไชยนวล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๒   

-สมาชิกท่านใด ต้องการยื่นเอกสารแปรญัตติ ให้ติดต่อท่ีทําการ ห้องกิจการสภาเทศบาล               
ตําบลบ้านกลางได้ ตามวันท่ีกําหนดข้างต้น    

                 

     

   

       

/ระเบียบวารท่ี ๘..... 



 

 -๑๖- 

ระเบียบวาระท่ี ๘ วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ท่ีประชุมสภาฯ  -ไม่มี- 

ประธานสภา ฯ กล่าวขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง และคณะผู้บริหารเทศบาลตําบล  
บ้านกลาง ท่ีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๒๐ น. 
 

  

             (ลงชื่อ)       ณรงค์ชัย  ไชยนวล    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นายณรงค์ชัย  ไชยนวล) 
         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
 
   

(ลงชื่อ)       สมศักด์ิ   มณีเหล็ก    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสมศักด์ิ   มณีเหล็ก) 
       ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
 
 


