
 

สําเนารายงานการการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒ ประจําปี ๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๒๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ 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 

๑ นายวรศักด์ิ  สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เขต ๒          ลาป่วย 

    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 ศีริทองคํา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พิรุฬห์ ศีริทองคํา 

๑๔ นางสกาวรัตน์  ก้อใจ เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว สกาวรัตน์   ก้อใจ 

๑๕ นางวาสนา ธรรมโคร่ง ผู้อํานวยการกองคลัง วาสนา ธรรมโคร่ง 

๑๖ นายทรงกลด ณ ลําพูน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทรงกลด ณ ลําพูน 

๑๗ นางวไลพร ไชยมงคล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วไลพร ไชยมงคล 

๑๘ นางสาวชุติมันต์  อภัยรุณ ผู้ช่วยบุคลากร ชุติมันต์  อภัยรุณ 

๑๙ นางสาวพิมพกา  ต้นแก้ว ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ พิมพกา  ต้นแก้ว 

๒๐ นายนพดล  แก้วกาศ นิติกร นพดล  แก้วกาศ 

๒๑ นางแคทรียา  มาศมุททิก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง แคทรียา  มาศมุททิก 

๒๒ นายสุพัตร  พงษ์แจ่ม ประชาชน หมู่ท่ี ๕ ต.บ้านกลาง สุพัตร  พงษ์แจ่ม 

๒๓ นางสาวจิรประภา  มณีขัติย์ นักบริหารงานท่ัวไป ๖ จิรประภา  มณีขัติย์ 

๒๔ นางจันจีรา  ดวงชมพู ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป จันจีรา  ดวงชมพู 

 
 
          /เริ่มประชุม.... 
 
 
 
 



       -๓- 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ น. 

ประธานสภาฯ  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง ได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว และเลขานุการสภา 
   เทศบาลบ้านกลาง ได้ตรวจสอบแล้วว่าครบองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
   พ.ศ.๒๔๙๖ มาตราท่ี ๒๗ กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง  สมัยสามัญ  
   สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๕๖ โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  

   -มีสมาชิกสภาฯ ไม่มาประชุม ๑ ท่าน คือ นายวรศักด์ิ  สามารถ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
   เนื่องจาก ลาป่วย 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
-เลื่อนรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑  
ประจําปี ๒๕๕๖ ไปในครั้งต่อไป- 

ระเบียบวาระท่ี ๓   ญัตติ ขอรับความเห็นชอบ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  
                              ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ (วาระท่ี ๒) 

ประธานสภาฯ เป็นการพิจารณาญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (วาระท่ี ๒)  ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณา 
ต่อท่ีประชุมสภาฯ  

เลขานุการสภาฯ ในการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ .๒๕๕๖ วาระ ท่ี  ๒  เ ป็นการ ดํ า เนิ นการตามความใน ข้อ  ๕๑ แห่ ง ระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี ๒ ให้ปรึกษาเรียงลําดับข้อเฉพาะท่ีมี
การแปรญัตติ หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  

ประธานสภาฯ  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี  
   ๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวาระท่ี ๒ ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม แห่งระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ให้กําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม 
   ๒๕๕๖ นั้น 

-ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งมติของท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อ
สภาฯ 

                                                                              /จ.ส.อ.ธีระศักด์ิ.... 

 



-๔- 

จ.ส.อ.ธีระศักด์ิ -เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติ 
อุปะละกุล ได้ประชุมนัดแรก ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องกิจการสภาฯ 
ประธานกรรมการ และประชุมพิจารณาคําแปรญัตติ ในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
แปรญัตติฯ  ณ ห้องกิจการสภาฯ ซ่ึงในช่วงระยะเวลาการเสนอขอแปรญัตติ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใด  
 ได้เสนอคําแปรญัตติแต่อย่างใด 
 -ดังนั้นท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมของ

(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
ประธานสภาฯ -ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  รายงานการพิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการแปร
ญัตติ ไม่มีผู้ใดยื่นแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม
ของ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

 -มีสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ  เห็นชอบ  ๗  เสียง 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   งดออกเสียง ๔ เสียง 

เลขานุการฯ -สรุปการพิจารณา(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ วาระท่ี ๒ ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง มีมติเห็นชอบคงไว้
ตามร่างเดิมของ(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยมติ 
 เห็นชอบ ๗ เสียง / ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- /  งดออกเสีย ๔ เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  
   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ (วาระท่ี ๓) 
ประธานสภาฯ -จากการท่ีสภาเทศบาลตําบลบ้านกลางได้พิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  และให้ความเห็นชอบในวาระท่ี ๑ และ
วาระท่ี  ๒ ไปแล้วนั้น  ในการประชุมสภาเทศบาลฯ  เพ่ือพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวาระท่ี ๓ ขอให้
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

เลขานุการสภาฯ ตามความในข้อ ๕๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  กําหนดไว้ว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ฯ ในวาระท่ี ๓   ไม่มีการอภิปราย และในการพิจารณา วาระท่ี ๓ นี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่                                           

                                /ประธานสภาฯ.... 



    -๕-   

ประธานสภาฯ ขอให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ หรือไม่ 

ประธานสภาฯ        -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ          เห็นชอบ ๗ เสียง 

 ประธานสภาฯ        -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 
 ท่ีประชุมสภาฯ    ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี- 

 
 ประธานสภาฯ        -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือ 
 ท่ีประชุมสภาฯ            งดออกเสียง  ๔ เสียง 

เลขานุการสภาฯ สรุป การพิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ วาระท่ี ๓ สภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เห็นชอบให้ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ด้วยมติ เห็นชอบ  ๗ เสียง / ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- / งดออกเสียง ๔ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๕     ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
                           ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ประธานสภาฯ        ญัตติขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
                            ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ  

นายกเทศมนตรีฯ        เนื่องจากเทศบาลตําบลบ้านกลาง มีเหตุผลความจําเป็นท่ีจะต้องเสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาล 
         ขอกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจําปีงบประมาณ  
         พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ในส่วนของรายการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 
         สิ่งก่อสร้างท่ีปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ 
         พ.ศ.๒๕๕๖ท่ีสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบในวาระก่อนหน้านี้ให้เป็นไปตามระเบียบ  
         กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
         ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ กําหนดว่าในกรณีท่ีมี
         รายจ่ายเก่ียวกับค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องใช้เงิน
        นั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกิน
        หนึ่งปี  
    ดังนั้น จึงขออนุมัติจากสภาฯ ขอกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
        จํานวน ๒๕ รายการ รวมเป็นเงิน ๖,๓๕๗,๓๖๐.- บาท  รายละเอียดแนบตามวาระท่ี ๕ 
          
                                                                                                                    /เอกสาร...... 
                                                                                                                                         
                                                               



   -๖- 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ  
ท่ีประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสอบถาม 
ประธานสภาฯ  -ถ้าไม่มีสมาชิกสอบถาม 
   -ขอมติท่ีประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติให้กันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๒๕ รายการ 
    ดังกล่าวหรือไม่ 
   -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัติ   โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ    อนุมัติ  ๗  เสียง 
ประธานสภาฯ  -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   ไม่อนุมัติ –ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ    งดออกเสียง  ๔  เสียง 
เลขานุการสภาฯ  ท่ีประชุมสภาฯ มีมติ อนุมัติให้กันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
   กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  จํานวน ๒๕ รายการ 

ด้วยมติอนุมัติ  ๗ เสียง / ไม่อนุมัติ –ไม่มี-  / งดออกเสียง  ๔ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๖  ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
                              พ.ศ.๒๕๕๗  ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง (วาระท่ี ๒) 
ประธานสภาฯ เป็นการพิจารณาญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๗ วาระท่ี ๒ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณา ต่อท่ีประชุมสภาฯ  

เลขานุการสภาฯ ในการพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วาระ
ท่ี ๒ เป็นการดําเนินการตามความในข้อ ๕๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี ๒ ให้ปรึกษาเรียงลําดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติ หรือท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น    

ประธานสภาฯ  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕๖ 
   เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  ในวาระท่ี ๒  ตามข้อ  ๔๕ วรรคสาม แห่งระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม  
   (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ให้กําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ ระหว่างวันท่ี  
   ๑๔ –๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น 

-ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แจ้งมติของท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อสภาฯ 

จ.ส.อ.ธีระศักด์ิ เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านกลางและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
อุปะละสกุล  -ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําปี ๒๕๕๖ 
ประธานคณะกรรมการฯ วันท่ี๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ในวาระท่ี ๖ ตามข้อ ๔๕ วรรคสามแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
   กําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น 
          /ประธานคณะกรรมการ… 



                                   -๗- 
ประธานคณะกรรมการฯ -คณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๗ได้ประชุมนัดแรก ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกิจการสภาฯ
และประชุมพิจารณาคําแปรญัตติ ในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องกิจการ
สภาฯ  ท่ีประชุมฯ  มีสมาชิกสภาฯ ยื่นเสนอขอแปรญัตติ  ดังนี้ 

 -มี สมาชิกสภาฯ ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติเรื่องขอลดรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  จําแนกตามหน่วยงาน สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน (๘) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน จากท่ีตั้งรายจ่ายไว้ จํานวน 
๔๔๐,๐๐๐  บาท ขอลดรายจ่าย จํานวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท ดังนั้นจึงมียอดคงเหลือ 
๒๙๐,๐๐๐  บาท และขอนําจํานวนเงินท่ีปรับลดเพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ซ่ึงอยู่ใน 
แผนงานงบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ข้อ ๔.๔ ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
บ้านกลาง จากเดิมต้ังไว้ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท เพ่ิมจากเดิมเป็น ๒๕๐,๐๐๐  บาท  

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทําได้
เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย และต้องมีจํานวนสมาชิกสภา
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ จึงจะสามารถนํามาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ ได้ 

                             -ส่วนการขอเพ่ิมรายจ่ายนั้น ตามความในข้อ ๖๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ห้าม
ไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายข้ึนใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ
จํานวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคํารับรองจากผู้บริหารท้องถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้น
ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ ดังนั้นรายการขอเพ่ิมเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
บ้านกลาง จึงไม่สามารถนํามาพิจารณาในท่ีประชุมฯ ได้ 

 -คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รอผู้เสนอขอแปรญัตติ มาชี้แจงจนกระท่ังถึงเวลา ๑๔.๑๐ น. ซ่ึง
เกินเวลาสามสิบนาที นับแต่เวลาท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เริ่มประชุมในวันท่ี ๑๙ 
สิงหาคม๒๕๕๖  

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๕ กําหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถ่ินจะกําหนดนัด
ประชุมเม่ือใด ให้แจ้งผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้เสนอญัตติและผู้แปรญัตติ ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุม   

   เม่ือมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตามกําหนดท่ีนัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่
มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาท่ีคณะกรรมการสภาทองถ่ินได้เริ่ม
ประชุมในวันนั้น ให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนคําแปรญัตตินั้นแล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมี
ความจําเป็นท่ีไม่อาจมาชี้แจงได้ และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการสภา
ท้องถ่ินจะรับพิจารณาคําแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้                              /อ้างถึง.... 



                                                              -๘- 
ประธานคณะกรรมการฯ -อ้างถึงหนังสือประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ท่ี ลพ ๕๓๖๐๑/๒๕ ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 
   ๒๕๕๖ เรื่องแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ โดย ประธานคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ ได้มีหนังสือแจ้งให้ สมาชิกสภาฯ ผู้เสนอขอแปรญัตติ  ซ่ึงสมาชิกสภาฯผู้เสนอขอ
   แปรญัตติได้รับหนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงถือได้ว่าผู้เสนอขอแปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่
   น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมแล้ว ซ่ึงถือได้ว่าผู้เสนอขอแปรญัตติ 
   ไม่มาชี้แจงตามนัด เป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที นับแต่คณะกรรมการแปรญัตติได้เริ่มประชุม 
   ประกอบกับผู้เสนอขอแปรญัตติ ไม่มีหนังสือแจ้งเหตุจําเป็นท่ีไม่อาจมาชี้แจงได้ จึงถือว่า 
   ผู้เสนอขอแปรญัตติได้ถอนคําแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
           การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๕ 

 -ดังนั้นท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมของ 
 (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

ประธานสภาฯ -ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗  รายงานการพิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีมติ
เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมของ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗  

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ  เห็นชอบ  ๗ เสียง 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯท่านใด ไม่เห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ   ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ งดออกเสียง ๔ เสียง 

เลขานุการสภาฯ -สรุปการพิจารณา(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
 ในวาระท่ี ๒ ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง มีมติเห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมของ 
 (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามความเห็น 
 ของคณะกรรมการแปรญัตติด้วยมติ 
 เห็นชอบ ๗ เสียง / ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- /  งดออกเสียง ๔ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๗ ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
   พ.ศ.๒๕๕๗ ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง (วาระท่ี ๓) 

ประธานสภาฯ จากการท่ีสภาเทศบาลตําบลบ้านกลางได้พิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง และให้ความเห็นชอบในวาระ
ท่ี ๑ และวาระท่ี  ๒ ไปแล้วนั้น  ในการประชุมสภาเทศบาลฯ  เพ่ือพิจารณา (ร่าง) เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
ในวาระท่ี ๓ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

        /เลขานุการสภาฯ…. 



               -๙- 
เลขานุการสภาฯ ตามความในข้อ ๕๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดไว้ว่าการพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติ
ฯ วาระท่ี ๓  ไม่มีการอภิปราย และในการพิจารณาวาระท่ี ๓ นี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินลงมติ
ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่   

ประธานสภาฯ ขอให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่ 
-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบ          โปรดยกมือ 

ท่ีประชุมสภาฯ     เห็นชอบ ๗ เสียง 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ     ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภาฯ     งดออกเสียง ๔ เสียง  

เลขานุการสภาฯ สรุป การพิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
 วาระท่ี ๓  สภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง เห็นชอบให้(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตราเป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ด้วยมติ เห็นชอบ ๗ เสียง / ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  / งดออกเสียง ๔ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๘  วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ท่ีประชุมสภาฯ  - ไม่มี- 

ประธานสภา ฯ กล่าวขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง และคณะผู้บริหารเทศบาลตําบล  
บ้านกลาง ท่ีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

  

             (ลงชื่อ)    ณรงค์ชัย  ไชยนวล   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นายณรงค์ชัย  ไชยนวล) 
      เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
 
   

(ลงชื่อ)       สมศักด์ิ   มณีเหล็ก    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายสมศักด์ิ   มณีเหล็ก) 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
       



                                                                 -๑๐- 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ประชุมฯ ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๖  เวลา 
๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติ
เห็นชอบ   ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง จึงขอรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว 
 

   ลงชื่อ    บุญทรง  วงค์ต๋อ ประธานกรรมการ 
             (นายบุญทรง  วงค์ต๋อ) 
 

ลงชื่อ       พิกุล   ชมพู           กรรมการ 
               (นางพิกุล   ชมพู) 

 
ลงชื่อ    มนตรี   สามารถ) กรรมการและเลขานุการ 
          (นายมนตรี   สามารถ) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


