
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร�างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระท่ี ๑ 

เม่ือวันท่ี  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห)องประชุมสภาเทศบาลตําบลท�าแร�   

  
ผู)มาประชุม 

๑.นายอดุลรัตน�  สกนธวัฒน�   ประธานคณะกรรมการ 
๒.นายสุรศักด์ิ  บุริพา    กรรมการ 
๓.นายณรงค�  ศรีษาวรรณ        กรรมการ/เลขานุการ 

 ผู)เข)าร�วมประชุม  
  ๑. นายโสมนัส  เสมอพิทักษ�   รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน  
        นายกเทศมนตรี 

เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.๓๐ น. 
เม่ือคณะกรรมการฯ พร-อมแล-วเชิญ นายอดุลรัตน�  สกนธวัฒน�  ตําแหน1ง

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร1างข-อบัญญัติ  ทําหน-าท่ีประธานในท่ีประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ)งต�อท่ีประชุม  
ประธานคณะกรรมการฯ   สําหรับในระเบียบวาระนี้ ผมต-องขอขอบคุณคณะกรรมการฯ  ท่ีให-เกียรติ

ผมเป5นประธานคณะกรรมการฯ   ในท่ีประชุม ในระเบียบวาระนี้ผมไม1มีเรื่องอะไร
จะแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ จึงขอผ1านระเบียบวาระนี้ไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการพิจารณาร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

   วาระท่ี ๑ 
ประธานคณะกรรมการฯ   ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการพิจารณาร1างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ1าย

ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระท่ี ๑ ตามท่ีท1านสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ท1าแร1 ได-มีมติเห็นชอบแต1งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร1างข-อบัญญัติ จํานวน ๓ ท1าน  
เพ่ือพิจารณาร1างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ1ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
วาระท่ี  ๑  ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลท1าแร1  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี  
๑/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว1าด-วยข-อบังคับการประชุมสภาท-องถ่ิน           
พ.ศ.๒๕๔๗ แก-ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข-อ ๔๙ ร1างเทศบัญญัติท่ี             
สภาท-องถ่ินลงมติรับหลักการแล-ว  ถ-าจะต-องส1งให-คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ให-ประธานสภาท-องถ่ินส1งร1างเทศบัญญัติไปให-คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
โดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท-องถ่ินจะต-องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต1อ
คณะกรรมการแปรญัตติด-วย 

 
ภายในระยะเวลา... 

-๒- 
ภายในระยะเวลานําเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท-องถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง

ผู-บริหารท-องถ่ินหรือสมาชิกสภาท-องถ่ินผู-ใดเห็นควรจะแก-ไขเพ่ิมเติมร1างเทศบัญญัติ
ก็ให-เสนอคําแปรญัตติล1วงหน-าเป5นหนังสือ โดยให-แปรญัตติเป5นรายข-อ และเสนอ
ต1อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท-องถ่ินเป5นผู-แปรญัตติ
จะต-องมีสมาชิกสภาท-องถ่ินรับรองเช1นเดียวกับการเสนอญัตติ 



 ในฐานะท่ีท1านนายกเทศมนตรีเป5นผู-เสนอร1างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ1ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น  สมาชิกสภาเทศบาลได-ให-ความ
เห็นชอบรับหลักการแล-ว  และได-คณะกรรมการแปรญัตติให�แล�วเสร็จภายใน ๔ วัน 
นับต้ังแต�วันท่ี ๗ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยให�ท่ีประชุมสภาเทศบาลเสนอคําแปร
ญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว�างวันท่ี ๗ – ๙  สิงหาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต�
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  ณ ห�องกิจการสภาเทศบาล  ซ่ึงสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท1านได-สงวนคําขอแปรญัตติไม1มีสมาชิกสภาท1านใดเสนอคําแปรญัตติ
ล1วงหน-าเป5นหนังสือต1อประธานคณะกรรมการแปรญัตติเลย  ไม1ทราบว1าท1าน
นายกเทศมนตรีจะแก-ไขหรือเพ่ิมเติมในรายละเอียดงบประมาณหรือไม1อย1างไร ครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ   ตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลได-มีมติรับหลักการหลักการตามร1างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ1ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๑  ผมไม1มีความ
ประสงค�จะแก-ไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดแต1อย1างใด ครับ 

ประธานคณะกรรมการฯ    ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได-พิจารณาร1างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ1ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระท่ี ๑ ท่ีสภาเทศบาลตําบล           
ท1าแร1ได-มีมติรับหลักการไว-แล-วนั้น กระผมขอสงวนคําแปรญัตติ เห็นควรให-คง
รายละเอียดตามร1างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ1ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
วาระท่ี ๑  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลท1าแร1ให-ความเห็นชอบรับหลักการไว- 

ลําดับต1อไป ขอให-คณะกรรมการแปรญัตติทุกท1าน ได-แถลงผลการพิจารณา                     
ร1างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ1ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระท่ี ๑              
ให-ท่ีประชุมทราบ  เชิญครับ 

นายสุรศักด์ิ  บุริพา  เรียนท1านประธาน  กระผมนายสุรศักด์ิ บุริพา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒            
ในฐานะกรรมการแปรญัตติ   จากการพิจารณาร1างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ1าย
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระท่ี ๑  ท่ีสภาเทศบาลตําบลท1าแร1ได-มีมติรับ
หลักการไว-แล-วนั้น กระผมขอสงวนคําแปรญัตติ เห็นควรให-คงรายละเอียดตาม         
ร1างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ1ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระท่ี ๑  
ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลท1าแร1ให-ความเห็นชอบรับหลักการไว-   

 
 
 

นายณรงค�... 
 

 - ๓ - 
นายณรงค�  ศรีษาวรรณ  กระผม นายณรงค�  ศรีษาวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ในฐานะ

กรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการฯ จากการพิจารณาร1างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ1ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระท่ี ๑  ท่ีสภาเทศบาลตําบล
ท1าแร1ได- มีมติรับหลักการไว-แล-วนั้น กระผมขอสงวน คําแปรญัตติ เห็นควรให-          
คงรายละเอียดตามร1างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ1ายประจําป9งบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖๑  วาระท่ี ๑ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลท1าแร1ให-ความเห็นชอบรับหลักการไว- 

ประธานคณะกรรมการฯ  นับต้ังแต1สมาชิกสภาเทศบาลได-มีมติรับหลักการร1างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ1ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  วาระท่ี ๑ ไปแล-วนั้น ปรากฏว1าไม1มี
สมาชิกสภาเทศบาล  ท1านใดยื่นขอแปรญัตติร1างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ1าย
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   ดังกล1าวแต1ประการใด และคณะกรรมการแปรญัตติ 



ไม1ประสงค�จะแปรญัตติร1างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ1ายประจําป9งบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๖๑  เช1นกัน  ผมก็ขอแจ-งให-ท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุม   รับทราบ  
ประธานคณะกรรมการฯ  เม่ือไม1 มีคณะกรรมการแปรญัตติท1านใด ขอแปรญัตติร1างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ1ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ผมขอถามมติท่ีประชุมว1า 
คณะกรรมการท1านใดเห็นว1าร1 างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ 1ายประจําป9
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  วาระท่ี ๑  นี้ได-แถลงไว-ชัดเจนดีแล-ว มีความถูกต-องเห็น
ควรคงไว-ตามร1างเดิม กรุณายกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน  ๒  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให)คง
รายละเอียดเดิมตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๖๑ วาระท่ี ๑ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลท�าแร�ให)ความเห็นชอบ                  
รับหลักการไว)      

ประธานคณะกรรมการฯ  ลําดับต1อไปเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได-พิจารณาแล-ว จะต-องเสนอร1าง          
เทศบัญญัตินั้น  ตามร1างเดิมและตามท่ีมีการแก-ไขเพ่ิมเติมพร-อมท้ังรายงานและ
บันทึกความเห็น  ยื่นต1อประธานสภาท-องถ่ิน  รายงานนั้นอย1างน-อยจะต-องระบุว1า
ได-มีหรือไม1มีการแก-ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข-อใดบ-าง การแปรญัตติ และมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด-วยการแปรญัตตินั้นเป5นประการใด  การสงวนความเห็น
ของคณะกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด-วยและให-ประธานสภา
ท-องถ่ินส1งรายงานนั้นแก1สมาชิกสภาท-องถ่ินไม1น-อยกว1ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก1อนวันประชุม
พิจารณา เว-นแต1กรณีต-องพิจารณาเป5นการด1วน   

 
 
 
 

ขอให-คณะกรรมการ… 
- ๔ – 

ขอให-คณะกรรมการแปรญัตติไปร1วมประชุมสภาท-องถ่ินด-วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข-อสงสัยต1างๆ เก่ียวกับรายงานนั้น ท้ังนี้จักได-นําเสนอต1อ
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือเสนอสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท1าแร1 ไม1น-อยกว1า            
ยี่สิบสี่ชั่วโมง ก1อนวันประชุมพิจารณา  ในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓  ต1อไปครับ  

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานคณะกรรมการฯ  สําหรับในระเบียบวาระนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการฯ  ท่ีได-ให-ความ

ร1วมมือพิจารณาร1างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ 1ายประจําป 9งบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๖๑ ให-ผ1านไปด-วยความเรียบร-อย  ผมขอปNดประชุม 

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๒๐ น. 
 

 
คณะกรรมการแปรญัตติ 

 

 

(ลงชื่อ)   อดุลรัตน�  สกนธวัตน�  ประธานคณะกรรมการ    (ลงชื่อ)  ณรงค�  ศรีษาวรรณ  กรรมการ/เลขานุการ 
          (นายอดุลรัตน�  สกนธวัตน�)                  (นายณรงค�  ศรีษาวรรณ) 



 
 
(ลงชื่อ)       สุรศักด์ิ  บุริพา กรรมการ 
            (นายสุรศักด์ิ  บุริพา) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร�างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

เม่ือวันท่ี  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห)องประชุมสภาเทศบาลตําบลท�าแร�    
ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

ผู)มาประชุม 
๑ นายอดุลรัตน�  สกนธวัฒน� ประธานคณะกรรมการ   
๒ นายสุรศักด์ิ  บุริพา กรรมการ   
๓ นายณรงค�  ศรีษาวรรณ กรรมการ/เลขานุการ   

ผู)เข)าร�วมประชุม 
๑ นายโสมนัส  เสมอพิทักษ� รองนายกเทศมนตรี                     

รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตําบลท1าแร1 

  

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                ประธานคณะกรรมการ    (ลงชื่อ)                               กรรมการ/เลขานุการ 
          (นายอดุลรัตน�  สกนธวัตน�)                       (นายณรงค�  ศรีษาวรรณ) 
 
(ลงชื่อ)                         กรรมการ 
            (นายสุรศักด์ิ  บุริพา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


