
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่๔   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันที ่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่   

................................................................................................................................................... 
ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นำยสมเกียรติ  นรภำร ประธำนสภำฯ สมเกียรติ  นรภำร  
๒ นำยบุญชวน  กั้วอ ำไพ รองประธำนสภำฯ บุญชวน  กั้วอ ำไพ  
๓ นำยวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์ เลขำนุกำรสภำฯ วัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์  
๔ นำยปรำโมทย์  ศรีนวล สมำชิกสภำฯ เขต ๑  ปรำโมทย์  ศรีนวล  
๕ นำยสมถวิล  แสนพำน สมำชิกสภำฯ เขต ๑  สมถวิล  แสนพำน  
๖ นำยเชิดแก้ว  วำริกุด สมำชิกสภำฯ เขต ๒ เชิดแก้ว  วำริกุด  
๗ นำยกงเมฆ  มุลลี สมำชิกสภำฯ เขต ๒ กงเมฆ  มุลลี  
๘ นำงบังอร  สวัสดีแป้น สมำชิกสภำฯ เขต ๒ บังอร  สวัสดีแป้น  
๙ นำงล ำดวน  เพชรวิชิต สมำชิกสภำฯ เขต ๒ ล ำดวน  เพชรวิชิต  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นำยคูณสุข  ศรีภูมิ  นำยกเทศมนตรี คูณสุข  ศรีภูมิ   
๒ นำยศิลปะชัย  นิละปะกะ   รองนำยกฯ ศิลปะชัย  นิละปะกะ    
๓ นำยสำคร  ใจศิริ รองนำยกฯ สำคร  ใจศิริ  
๔ นำยนำรี  ศรีโพน เลขำนุกำรนำยกฯ นำรี  ศรีโพน  
๕ นำยเรือง  เขียวสวำง ที่ปรึกษำนำยกฯ เรือง  เขียวสวำง  
๖ นำยสุภำษิต  พลเยี่ยม ปลัดเทศบำล สุภำษิต  พลเยี่ยม  
๗ นำงสำวนลินี  พุฒซ้อน หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด นลินี  พุฒซ้อน  
๘ นำยอภิชัย  พิมพิชัย ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อภิชัย  พิมพิชัย  
๙ นำยยศวีร์  แดนรำษี นักจัดกำรงำนทั่วไป ชก. ยศวีร์  แดนรำษี  

๑๐ นำงวำฤดี  ศิริวงจันทร์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชก. วำฤดี  ศิริวงจันทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.  

 

 เมื่อสมำชิกสภำฯ มำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์ เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ    
เข้ำห้องประชุมพร้อมเรียนเชิญ นำยสมเกียรติ  นรภำร ประธำนสภำฯ จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว
ประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

 -  ไม่มี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
(ประธำนสภำฯ) ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๓ รำยงำนกำรประชุมได้ส่งให้กับสมำชิกได้ตรวจสอบเป็นกำร

ล่วงหน้ำแล้วจะมีท่ำนใดขอแก้ไข รำยงำนกำรประชุมหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ 
 

ที่ประชุม  -  ไม่มี  - 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เมื่อไม่มีท่ำนใดขอแก้ไข  ผมจะขอมติจำกท่ีประชุม ว่ำเห็นสมควร  
(ประธำนสภำฯ) รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว หรือไม่ 

 

ที่ประชุม  -  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

 

๓.๑ เรื่อง กำรพิจำรณำรับร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เรื่อง กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔   
   (ประธำนสภำฯ) วำระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักกำร) ขอให้เลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

 

นำยวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์ -  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง   
  (เลขำนุกำรสภำฯ) ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
               หมวด ๓ 
       วิธีกำรจัดท ำงบประมำณ 

 ข้อ ๒๒  ให้ใช้แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทำงใน
กำรจัดท ำงบประมำณ ให้หัวหน้ำหน่วยงำนจัดท ำประมำณกำรรำยรับ และประมำณ
กำรรำยจ่ำยและให้หัวหน้ำหน่วยงำนคลังรวบรวมรำยงำนกำรเงิน และสถิติต่ำงๆ 
ของหน่วยงำนเพ่ือใช้ประกอบกำรค ำนวณขอตั้งงบประมำณเสนอต่อเจ้ำหน้ำที่
งบประมำณ 
 



๓ 

 

 ข้อ ๒๓  ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณท ำกำรพิจำรณำตรวจสอบ วิเครำะห์  
และแก้ไขงบประมำณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่น 
 เมื่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่น ได้พิจำรณำอนุมัติให้ตั้งงบประมำณยอดใดเป็น
งบประมำณประจ ำปีแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณรวบรวม และจัดท ำเป็นร่ำง
งบประมำณรำยจ่ำยเสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหำร
ท้องถิ่นได้น ำเสนอต่อสภำท้องถิ่น ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม 

 

-  พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)      
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

        ส่วนที่ ๔ 
    เทศบัญญัติ 
 มำตรำ ๖๐ เทศบำลมีอ ำนำจตรำเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท
กฎหมำยในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมหน้ำที่ของเทศบำลที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัตินี้ 
 (๒) เมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้เทศบำลตรำเทศบัญญัติ หรือให้มีอ ำนำจตรำ
เทศบัญญัติ 
 ในเทศบัญญัตินั้น จะก ำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้      
แต่ห้ำมมิให้ก ำหนด เกินกว่ำหนึ่งพันบำท 

     มำตรำ ๖๑ เทศพำณิชย์ของเทศบำล ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ กิจกำรใดที่
เทศบำลมีรำยได้หรือผลพลอยได้อันเกิดจำกกำรกระท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ จะไม่ตรำ
เป็นเทศบัญญัติก็ได้ 

     มำตรำ ๖๑ ทวิ ร่ำงเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย 
      (๑) นำยกเทศมนตรี 
      (๒) สมำชิกสภำเทศบำล หรือ 

  (๓) รำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
เข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 ในกรณีที่สมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้เสนอร่ำงเทศบัญญัติต้องมีสมำชิกสภำ
เทศบำลลงนำมรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน 
 ร่ำงเทศบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน สมำชิกสภำเทศบำลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ำ
รับรองของนำยกเทศมนตรี 

     มำตรำ ๖๑ ตรี ร่ำงเทศบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน หมำยควำมถึงร่ำงเทศ
พำณิชย์ หรือร่ำงเทศบัญญัติว่ำด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

     (๑) กำรจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวำงระเบียบ กำร
บังคับอันเกี่ยวกับภำษีอำกร 



๔ 

 

     (๒) กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน หรือกำรโอนงบประมำณของเทศบำล 
     (๓) กำรกู้เงิน กำรค้ ำประกัน หรือกำรใช้เงินกู้ 
     (๔) กำรคลัง กำรงบประมำณ กำรเงิน ทรัพย์สิน กำรจัดหำผลประโยชน์

จำกทรัพย์สิน กำรจ้ำง และกำรพัสดุ 
 ในกรณีเป็นที่สงสัยว่ำร่ำงเทศบัญญัติใดเป็นร่ำงเทศบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน
ที่จะต้องมีค ำรับรองของนำยกเทศมนตรี ให้ประธำนสภำเทศบำลเป็นผู้วินิจฉัย 

 มำตรำ ๖๒ ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภำเทศบำลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับ
ร่ำงเทศบัญญัติใดในกรณีเทศบำลต ำบล ให้ประธำนสภำเทศบำลส่งร่ำงเทศ
บัญญัติไปยังนำยอ ำเภอเพ่ือส่งไปยังผูว้่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ ในกรณีเทศบำล
เมืองและเทศบำลนคร ให้ประธำนสภำเทศบำลส่งไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ 
 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติตำมวรรคหนึ่งให้เสร็จและ
ส่งคืนประธำนสภำเทศบำลภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัตินั้น ถ้ำผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดไม่พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ำงเทศบัญญัติดังกล่ำว 
 ในกรณีท่ีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ำงเทศบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง   
ให้ส่งนำยกเทศมนตรีลงนำมใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่ำงเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภำเทศบำล และให้
สภำเทศบำลพิจำรณำใหม่ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติคืนมำ 
ถ้ำสภำเทศบำลมีมติยืนยันตำมร่ำงเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสอง    
ในสำมของสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ ให้ประธำนสภำเทศบำลส่งร่ำงเทศบัญญัตินั้นให้
นำยกเทศมนตรีลงนำมใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ
ต่อไป แต่ถ้ำสภำเทศบำลไม่ยืนยันภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติ
คืนจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือ ยืนยันตำมร่ำงเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียง
น้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิกสภำเทศบำลเท่ำที่มีอยู่ให้ร่ำงเทศบัญญัตินั้น   
เป็นอันตกไป 

     มำตรำ ๖๒ ตรี ในกรณีที่สภำเทศบำลไม่รับหลักกำรแห่งร่ำง
พระรำชบัญญัติๆงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
เพ่ิมเติม ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตั้งคณะกรรมกำร คณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมกำร
จ ำนวนสิบห้ำคน เพ่ือพิจำรณำหำข้อยุติควำมขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุงหรือยืนยัน
สำระส ำคัญในร่ำงเทศบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตำมกฎหมำย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชำชนเป็นส ำคัญ 
 คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำลซึ่งสภำ
เทศบำลเสนอจ ำนวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำล      
ซึ่งนำยกเทศมนตรีเสนอจ ำนวนเจ็ดคน โดยให้แต่งตั้งภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภำ
เทศบำลมีมติไม่รับหลักกำร และให้กรรมกำรทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษำและเสนอ 



๕ 

 

บุคคล ซึ่งมิได้เป็นนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลคนหนึ่ง ท ำหน้ำที่เป็น
ประธำนกรรมกำรดังกล่ำวภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมกำรครบจ ำนวนสิบสี่คน 
 ในกรณีที่ไม่สำมำรถเสนอบุคคลที่จะท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรหรือประธำน
กรรมกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง หรือกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำร
ไม่ปฏิบัติหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็น 
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลท ำหน้ำที่กรรมกำรหรือประธำน
กรรมกำรดังกล่ำวให้ครบตำมจ ำนวน 
 ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภำยใน
สิบห้ำวันนับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้งประธำนกรรมกำรในครำวแรก แล้วรำยงำนต่อผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่สำมำรถพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ประธำนกรรมกำรรวบรวมผลกำรพิจำรณำแล้ววินิจฉัยชี้ขำด
โดยเร็ว แล้วรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดส่งร่ำงเทศบัญญัติที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะ 
กรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรในวรรคสี่ให้นำยกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้
นำยกเทศมนตรีเสนอร่ำงเทศบัญญัติดังกล่ำว ต่อสภำเทศบำลตำมมำตรำ ๖๑ ทวิ 
ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หำกนำยก 
เทศมนตรีไม่เสนอร่ำงเทศบัญญัตินั้นต่อสภำเทศบำลภำยในเวลำที่ก ำหนดให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดรำยงำนต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเพ่ือสั่งให้
นำยกเทศมนตรีพ้นจำกต ำแหน่ง 

     มำตรำ ๖๒ จัตวำ ให้สภำเทศบำลพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยตำมมำตรำ ๖๒ ตรี วรรคห้ำ ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่ำงเทศบัญญัติจำกนำยกเทศมนตรี หำกสภำเทศบำลพิจำรณำไม่แล้วเสร็จภำยใน
ก ำหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตรำเทศบัญญัตินั้น ให้ร่ำงเทศบัญญัตินั้นตกไป และ
ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณปีที่แล้วไปพลำงก่อน ในกรณี
เช่นว่ำนี้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยให้มีค ำสั่งยุบ
สภำเทศบำล 
 ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยของเทศบำล กำรเสนอ 
กำรแปรญัตติ หรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ ที่มีผลให้สมำชิกสภำเทศบำลมีส่วนไม่ว่ำ
โดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยจะกระท ำมิได้  

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ขอเชิญนำยกเทศมนตรี ชี้แจงรำยละเอียดร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย   
   (ประธำนสภำฯ) ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภำเทศบำลฯ 
 



๖ 
 

นำยคูณสุข  ศรีภูมิ -  เรียนท่ำนประธำนฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 (นำยกเทศมนตรี) ตำมท่ีทำงคณะผู้บริหำรได้จัดท ำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี      

พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นกำรจัดท ำแบบสมดุลย์ ซึ่งใช้แผนพัฒนำของท้องถิ่น เป็นแนวทำง
ในกำรจัดท ำงบประมำณ และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของพ่ีน้องประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตำมท่ีได้ท ำกำรประชำคมหมู่บ้ำน ส ำหรับในปีนี้ทำง
คณะผู้บริหำรฯ ไดต้ั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ที่ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บำท และได้แบ่งแยก 
เป็นหมวดหมู่และแผนงำนไว้ ผมหวังว่ำทำงสมำชิกภำฯ ทุกท่ำนคงได้อ่ำนและ
ตรวจสอบดูแล้วทุกท่ำน 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ได้ตรวจสอบและพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ 
   (ประธำนสภำฯ) รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วำระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักกำร) ว่ำควรจะรับหลักกำร

ร่ำงเทศบัญญัติดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร หรือจะมีกำรอภิปรำยก่อนที่จะรับหลักกำร
ดังกล่ำว ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้พิจำรณำ และก่อนที่จะพิจำรณำว่ำจะรับ
หลักกำรร่ำงเทศบัญญัติหรือไม่ นั้น ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

 

นำยวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์ -  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
  (เลขำนุกำรสภำฯ) และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๔๘  ในกรณีที่สภำท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณ ให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมสภำท้องถิ่น เพ่ือเลือก
สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรหำข้อยุติตำมจ ำนวนที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก ำหนด โดยให้น ำวิธีกำรเลือกในข้อ ๑๒ แห่ง
ระเบียบนี้ มำใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณ และรำยชื่อกรรมกำรหำข้อยุติฝ่ำยสภำท้องถิ่น กรณีองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด หรือเทศบำลให้แจ้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ กรณีองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบลให้แจ้งนำยอ ำเภอทรำบ ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรภำยในสำมวันนับแต่วันที่ 
สภำท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักกำร 

  ให้ประธำนสภำท้องถิ่นท ำหนังสือแจ้งมติของสภำท้องถิ่นที่ไม่รับหลักกำร
แห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบในวันถัดจำกวันที่สภำ
ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักกำร 

  ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรหำข้อยุติ
ตำมวรรคหนึ่ง ให้สภำท้องถิ่นน ำเข้ำพิจำรณำในวำระที่สองและวำระที่สำม 
ตำมล ำดับ 

  ข้อ ๔๙  ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้อง
ส่งคณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไป 

 



๗ 

 

ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียดและที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะต้อง
ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย 

  ภำยในระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง    
ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงข้อบัญญัติ  
ก็ให้เสนอค ำแปรญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอต่อ
ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ 

  กำรเสนอค ำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ 
  ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระท่ีสองกรณีกำรพิจำรณำสำมวำระ    

รวดเดียว ผู้แปรญัตติอำจเสนอค ำแปรบัญญัติด้วยวำจำได้ 
 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องไปแล้วนั้น  
   (ประธำนสภำฯ) มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรำยอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  -  ไม่มี  - 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อสงสัยหรืออภิปรำยอะไรเพิ่มเติม ผมจะขอมติ 
   (ประธำนสภำฯ) จำกที่ประชุมสภำฯ แห่งนี้ว่ำ เห็นควรให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วำระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักกำร) หรือไม่ ท่ำนใดเห็นชอบ
โปรดยกมือ 

 

ที่ประชุม -  มีมตเิห็นชอบรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ เมื่อเวลำ ๑๑.๐๐ น.  จ ำนวน  ๗  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  ๒  เสียง (ประธำนสภำฯ - รองประธำนสภำฯ) 
(จ ำนวนสมำชิกสภำฯ เดิมมีจ ำนวน ๑๒ คน เสียชีวิต ๓ คน คงเหลือ ๙ คน)  

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เป็นอันว่ำที่ประชุมสภำฯ แห่งนี้ได้มีมติรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ 
(ประธำนสภำฯ) รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วำระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักกำร) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

๓.๒ เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ต่อไปเป็นเรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ   
(ประธำนสภำฯ) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนที่จะเสนอว่ำควรคัดเลือก

คณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ กี่คน และจะเสนอใครบ้ำงนั้น ขอเชิญ
เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

 
 



๘ 

 

นำยวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์ -  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  
  (เลขำนุกำรสภำฯ) ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  

หมวดที่ ๘  
 คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น  

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมกำรสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่นมีจ ำนวนไม่น้อย

กว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมกำรวิสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่

ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
กรณีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมกำรวิสำมัญทั้งคณะไม่ได้  
   ในกำรตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญของสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรีมีสิทธิ

เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำล เพ่ือให้สภำเทศบำลแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรวิสำมัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรวิสำมัญทั้งหมด 

  ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น มีหน้ำที่กระท ำกิจกำรหรือพิจำรณำ
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจกำรของสภำท้องถิ่น แล้วรำยงำนต่อสภำท้องถิ่น 

  สภำท้องถิ่นอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญ เพื่อพิจำรณำกิจกำรของสภำ
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ ๑๐๕ ภำยใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภำท้องถิ่นมีอ ำนำจเลือก
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรสภำ
ท้องถิ่นชุดต่ำงๆ ตำมควำมจ ำเป็นแก่กิจกำรในหน้ำที่ของสภำท้องถิ่น ดังนี้  

(๑) คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
(๒) คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  
(๓) คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ  
(๔) คณะกรรมกำรอื่นๆ ตำมท่ีสภำท้องถิ่นเห็นสมควร  
ถ้ำมีควำมจ ำเป็น คณะกรรมกำรแต่ละคณะอำจตั้งคณะอนุกรรมกำร

พิจำรณำรำยละเอียดในกิจกำรซึ่งเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น แล้ว
เสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นเพ่ือพิจำรณำ 

  

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ตำมท่ีท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  ได้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรคัดเลือก   
   (ประธำนสภำฯ) คณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญท่ำนสมำชิกได้ เสนอว่ำควรคัดเลือก
คณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติในครั้งนี้ กี่คน 

 
 
 



๙ 

 

นำยเชิดแก้ว  วำริกุด -  เรียนท่ำนประธำนฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
(สมำชิกสภำฯ เขต ๒) กระผมนำยเชิดแก้ว  วำริกุด  ขอเสนอ จ ำนวน ๕ คน ครับ 

 นำยวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์   สมำชิกสภำฯ เขต ๒  (ผู้รับรองคนที่ ๑) 
  นำยกงเมฆ  มุลลี         สมำชิกสภำฯ เขต ๒  (ผู้รับรองคนท่ี ๒) 
 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   
   (ประธำนสภำฯ)  

 

ที่ประชุม -  ไม่มี  - 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน ผมจะขอมตจิำกที่ประชุม   
   (ประธำนสภำฯ) สภำแห่งนี้ว่ำ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติ  จ ำนวน ๕ คน หรือไม่    

ท่ำนใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวน ๕ คน ด้วยคะแนนเสียง       
จ ำนวน  ๗  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  ๒  เสียง (ประธำนสภำฯ - รองประธำนสภำฯ) 
(จ ำนวนสมำชิกสภำฯ เดิมมีจ ำนวน ๑๒ คน เสียชีวิต ๓ คน คงเหลือ ๙ คน) 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ต่อไปเป็นกำรเสนอชื่อบุคคลที่สมควรท ำหน้ำที่คณะกรรมกำรแปรญัตติ   
   (ประธำนสภำฯ) เรียงตำมล ำดับ คนที่ ๑  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล ครับ 

 

นำยสมถวิล  แสนพำน -  เรียนท่ำนประธำนฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
(สมำชิกสภำฯ เขต ๑) กระผมนำยสมถวิล  แสนพำน  ขอเสนอนำยเชิดแก้ว  วำริกุด  สมำชิกสภำฯ เขต ๒   

เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที ่๑ 
 นำยวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์   สมำชิกสภำฯ เขต ๒  (ผู้รับรองคนที่ ๑) 
 นำยกงเมฆ  มุลลี         สมำชิกสภำฯ เขต ๒  (ผู้รับรองคนที่ ๒) 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  มีสมำชิกท่ำนใด จะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๑   
   (ประธำนสภำฯ) อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี  - 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด เสนอสมำชิกท่ำนอื่นอีก   
   (ประธำนสภำฯ) สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้นำยเชิดแก้ว  วำริกุด         

เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๑  ต่อไป ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ เสนอชื่อ 
คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๒ ครับ พร้อมคนรับรอง 

 
 
 



  ๑๐ 

 

  นำยกงเมฆ  มุลลี -  เรียนท่ำนประธำนฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
(สมำชิกสภำฯ เขต ๒) กระผมนำยกงเมฆ  มุลลี  ขอเสนอนำงล ำดวน  เพชรวิชิต  สมำชิกสภำฯ เขต ๒   

เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที ่๒ 
 นำยปรำโมทย์  ศรีนวล   สมำชิกสภำฯ เขต ๑  (ผู้รับรองคนที่ ๑) 
 นำยเชิดแก้ว  วำริกุด   สมำชิกสภำฯ เขต ๒  (ผู้รับรองคนที่ ๒) 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  มีสมำชิกท่ำนใด จะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๒   
   (ประธำนสภำฯ) อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี  - 
 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด เสนอสมำชิกท่ำนอื่นอีก   
   (ประธำนสภำฯ) สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้นำงล ำดวน  เพชรวิชิต       

เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๒  ต่อไป ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ เสนอชื่อ 
คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๓ ครับ พร้อมคนรับรอง 

 

นำงล ำดวน  เพชรวิชิต -  เรียนท่ำนประธำนฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 (สมำชิกสภำฯ เขต ๒) ดิฉันนำงล ำดวน  เพชรวิชิต  ขอเสนอนำยปรำโมทย์  ศรีนวล  สมำชิกสภำฯ เขต ๑   

เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที ่๓ 
 นำยกงเมฆ  มุลลี   สมำชิกสภำฯ เขต ๒  (ผู้รับรองคนที่ ๑) 
 นำงบังอร  สวัสดีแป้น   สมำชิกสภำฯ เขต ๒  (ผู้รับรองคนที่ ๒) 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  มีสมำชิกท่ำนใด จะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๓   
   (ประธำนสภำฯ) อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี  - 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด เสนอสมำชิกท่ำนอื่นอีก   
   (ประธำนสภำฯ) สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้นำยปรำโมทย์  ศรีนวล         

เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๓  ต่อไป ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ เสนอชื่อ 
คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๔ ครับ พร้อมคนรับรอง 

 

นำงบังอร  สวัสดีแป้น -  เรียนท่ำนประธำนฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
(สมำชิกสภำฯ เขต ๒) ดิฉันนำงบังอร  สวัสดีแป้น  ขอเสนอนำยบุญชวน  กั้วอ ำไพ  สมำชิกสภำฯ เขต ๑     

เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที ่๔ 
 นำยสมถวิล  แสนพำน   สมำชิกสภำฯ เขต ๑  (ผู้รับรองคนที่ ๑) 
 นำยเชิดแก้ว  วำริกุด   สมำชิกสภำฯ เขต ๒  (ผู้รับรองคนที่ ๒) 
 
 

 



๑๑ 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  มีสมำชิกท่ำนใด จะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๔   
   (ประธำนสภำฯ) อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี  - 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด เสนอสมำชิกท่ำนอื่นอีก   
   (ประธำนสภำฯ) สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้นำยบุญชวน  กั้วอ ำไพ             

เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๔  ต่อไป ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ เสนอชื่อ 
คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๕ ครับ พร้อมคนรับรอง 

 

นำยปรำโมทย์  ศรีนวล -  เรียนท่ำนประธำนฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
(สมำชิกสภำฯ เขต ๑) กระผมนำยปรำโมทย์  ศรีนวล ขอเสนอนำงบังอร  สวัสดีแป้น สมำชิกสภำฯ เขต ๒     

เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที ่๕ 
 นำยเชิดแก้ว  วำริกุด   สมำชิกสภำฯ เขต ๒  (ผู้รับรองคนที่ ๑) 
 นำงล ำดวน  เพชรวิชิต   สมำชิกสภำฯ เขต ๒  (ผู้รับรองคนที่ ๒) 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  มีสมำชิกท่ำนใด จะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๕   
   (ประธำนสภำฯ) อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี  - 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด เสนอสมำชิกท่ำนอื่นอีก   
   (ประธำนสภำฯ) สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้นำงบังอร  สวัสดีแป้น             

เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่ ๕  เป็นอันว่ำ เรำได้คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครบ ๕ ท่ำนแล้ว  ดังนี้ 

  ๑. นำยเชิดแก้ว  วำริกุด 
  ๒. นำงล ำดวน  เพชรวิชิต 
  ๓. นำยปรำโมทย์  ศรีนวล 
  ๔. นำยบุญชวน  กั้วอ ำไพ 
  ๕. นำงบังอร  สวัสดีแป้น 
 สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
 

ที่ประชุม -  จ ำนวน  ๗  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  ๒  เสียง (ประธำนสภำฯ - รองประธำนสภำฯ) 
(จ ำนวนสมำชิกสภำฯ เดิมมีจ ำนวน ๑๒ คน เสียชีวิต ๓ คน คงเหลือ ๙ คน) 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ส ำหรับกำรคัดเลือกประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติและเลขำนุกำรคณะ 
(ประธำนสภำฯ) กรรมกำรแปรญัตตินั้น ให้ทำงเลขำนุกำรสภำฯ เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมกำร  

แปรญัตติเพ่ือคัดเลือกประธำนและเลขำนุกำร 



๑๒ 

  

นำยวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์ -  กระผมขอนัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓   
(เลขำนุกำรสภำฯ) ซ่ึงจะท ำหนังสือแจ้งคณะกรรมกำรแปรญัตติอีกครั้งหลังจำกกำรประชุมครั้งนี้เสร็จ 

เพ่ือคัดเลือกประธำนและเลขำนุกำร ต่อไป 
 

ที่ประชุม  -  รับทรำบ  - 

 

๓.๓ เรื่อง กำรก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ 
 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ตำมที่ประชุมสภำฯ ได้มีมติรับร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
(ประธำนสภำฯ) พ.ศ. ๒๕๖๒๔ และได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติไปแล้วนั้น ต่อไปขั้นตอนกำร

แปรญัตติ ที่ประชุมสภำฯ จะต้องก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติโดยระยะเวลำ
เสนอค ำแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ท่ีประชุมสภำฯ มีมติรับ
หลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัตินั้น ตำมระเบียบฯ ข้อ ๕๐ ผมขอปรึกษำท่ีประชุมสภำฯ 
เพ่ือที่จะก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติก่อนที่จะท ำกำรพิจำรณำต่อในวำระ   
ทีส่อง ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีควำมเห็นว่ำจะก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปร
ญัตติเมื่อใด ขอเชิญเสนอได้ครับ 

 

นำยปรำโมทย ์ ศรีนวล -  กรำบเรียนท่ำนประธำนฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
  (สมำชิกสภำเขต ๑) ผมขอเสนอว่ำ ควรก ำหนดระยะเวลำในกำรเสนอค ำแปรญัตติ โดยก ำหนด                 

ระยะเวลำยื่นขอเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
                  ในวันที่ ๑๔ , ๑๗ , ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๓ ตั้งแตเ่วลำ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. 

ของทุกวัน รวม ๓ วันๆ ละ ๘ ชั่วโมง = ๒๔ ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 

 นำยเชิดแก้ว  วำริกุด   สมำชิกสภำฯ เขต ๒  (ผู้รับรองคนที่ ๑) 
  นำยกงเมฆ  มุลลี         สมำชิกสภำฯ เขต ๒  (ผู้รับรองคนที่ ๒) 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ   
   (ประธำนสภำฯ) 

 

ที่ประชุม -  ไม่มี  - 
 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด เสนอเป็นอย่ำงอ่ืน 
   (ประธำนสภำฯ) สรุปว่ำท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนเห็นชอบกับข้อเสนอของท่ำน                      

สท.ปรำโมทย์  ศรีนวล  ว่ำสภำฯ ได้ก ำหนดระยะเวลำในกำรเสนอค ำแปรญัตติ                
โดยก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในวันที่       
๑๔ , ๑๗ , ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น.      
ของทุกวัน รวม ๓ วันๆ ละ ๘ ชั่วโมง = ๒๔ ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 
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