
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังท่ี 3 

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

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

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ –สกุล   ต าแหน่ง   ลายมือ 

1. นางวันทนา มงคล  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหาร              วันทนา มงคล 

2. นายณรงคศ์ักดิ ์ ดวงรัตน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหาร         ณรงคศ์ักดิ์ ดวงรัตน ์

3. นายประยูร กองเงิน     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1       ประยูร กองเงิน 

4. นายณเรศ นาแกว้  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1        ณเรศ นาแกว้ 

5. นายโชติอนันต ์ อินทุใสตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1        โชติอนันต ์ อินทุใสตระกูล 

6. นายสมศักดิ ์ กอ๋งเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1        สมศักดิ ์ กอ๋งเงิน 

7. น.ส.เชษฐสดุา เคหา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 2        เชษฐสุดา เคหา 

8. นายประสงค์ ดงร าคาญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 2       ประสงค์ ดงร าคาญ 

9.นายจันทรแ์กว้ ปัญญาเป็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 2       จันทรแ์กว้ ปัญญาเป็ง  

10.นายกฤษณะ ปารมี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 2       กฤษณะ ปารมี 

11. นายโชคชัย อินยา  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหาร        โชคชัย  อินยา  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสุพศิ  เถียรทิม  นายกเทศมนตรฯี     สุพิศ  เถียรทิม 

2. นายพุฒ  อุทาเลิศ  รองนายกเทศมนตรี    พุฒ  อุทาเลิศ 

3. นางพัทธนันท ์ อุ่นใจ  รองนายกเทศมนตรฯี    พัทธนันท ์ อุ่นใจ 

4. นายทินน ์  สมณะ  เลขานุการนายกเทศมนตรฯี   ทินน์  สมณะ 

5. นายบุญเรอืง  โปธาเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรฯี    บุญเรอืง โปธาเจริญ 

6. นายมงคล  รักษ์เลิศวงศ ์ ปลัดเทศบาลต าบลหนองหาร   มงคล รักษ์เลิศวงศ ์

7. นส.ทัศนยี ์  แกว้ยัง  ผอ.กองคลงั     ทัศนีย ์ แกว้ยงั 

8. นายเอกลักษณ ์ ตนยอม  ผอ.กองช่าง     เอกลักษณ ์ตนยอม 

9. นายยงยุทธ  สงวน  ผู้ใหญ่บา้นหมู ่7     ยงยุทธ  สงวน 

10. นายจิรัฎฐิ ์  มลิพัฒน ์ ผู้ใหญ่บา้นหมู ่8     จิรัฎฐิ์  มลิพัฒน ์

11. นายสมคิด   แข็งแรง  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที ่1    สมคิด  แข็งแรง 

12. นส.สดุารัตน ์ พัฒนเรอืงกุล เจา้หน้าที่บนัทึกข้อมลู    สุดารัตน์ พัฒนเรือง 

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลา  09.15 น. เชิญนางวันทนา  มงคล  ประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัยและเปิดประชุมสภาเทศบาล  พรอ้มด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยท่ี 3             

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 19 สงิหาคม 2559 

ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ  

  3.1 การพิจารณาญัตติแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ชีแ้จง เชิญค่ะ 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร และผู้เข้าร่วมประชุม              

ทุกท่ าน  ตามที่ สภา เทศบาลต าบลหนองหาร ได้ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ แปรญัตติ                       

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อการประชุม               

สภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2 ประจ าปี  2559 เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2559                   

จ านวน 5 ท่าน และที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ส าหรับผู้ที่ต้องการเสนอ

ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 

09.00 น. ถงึวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.00 น. รวมเป็นระยะเวลา 27 ช่ัวโมง 

ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหารทา่นใดมายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 

  ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จึงได้ประชุมและพิจารณา แล้วมีมติว่าไม่มีการแก้ไข 

หรือเพิ่มเติมรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงให้คงรา่ง

เดิมไว้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม (ไม่ม)ี 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

          5.1.1 วาระที่ 2 การแปรญัตติ 

เลขานุการสภา  ในวันนีจ้ะเป็นการพจิารณารา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 

2560 วาระที่ 2 การแปรญัตติ ขอเชญิคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

 

 

 

 

นายประยรู กองเงิน 
ประธานคณะกรรมการ 

แปรญตัติฯ 
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คณะกรรมการแปรญัตติฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร และผู้เข้าร่วมประชุม              

ทุกท่ าน  ตามที่ สภา เทศบาลต าบลหนองหาร ได้ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการแปรญัตติ                       

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อการประชุม               

สภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2 ประจ าปี  2559 เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2559                   

จ านวน 5 ท่าน และที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ส าหรับผู้ที่ต้องการเสนอ

ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 

09.00 น. ถงึวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.00 น. รวมเป็นระยะเวลา 27 ช่ัวโมง 

ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหารทา่นใดมายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 

  ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จึงได้ประชุมและพิจารณา แล้วมีมติว่าไม่มีการแก้ไข 

หรือเพิ่มเติมรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงให้คงรา่ง

เดิมไว้ 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณนายประยูร กองเงิน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่ได้ชี้แจง ในวาระ

แปรญัตตินี้ ถ้าไม่มีผู้แปรญัตติ และกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้คงร่าง เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดิมไว้ วาระนี้จึงไม่มีการลงมติใด ๆ  

5.1.2  วาระที่ 3 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3               

ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถา้มีเหตุอันสมควร 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่เชญิคะ่.....(เวน้นิดหน่อย)........ 

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอให้มีการอภิปราย..... ให้เลขา ฯ ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น

อยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติท่ีประชุม ฯ ลงมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) 

ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม         “เห็นชอบ”  ด้วยเสยีง 10 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภา งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ   ผลการลงมติสภาเทศบาลต าบลหนองหารเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ฯลฯ 

 

นายประยรู กองเงิน 
ประธานคณะกรรมการ 

แปรญตัติฯ 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ  

ฯลฯ 

ปิดประชุมเวลา 15.05 น 

(ลงชื่อ)                 โชคชัย  อินยา   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      (นายโชคชัย  อนิยา) 

   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2559 

ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 

(ลงชื่อ)  ประยูร  กองเงิน  ประธานกรรมการ 

                                                              (นายประยูร  กองเงิน) 

 

(ลงชื่อ)  เชษฐสุดา  เคหา  กรรมการ 

                                                            (นางสาวเชษฐสุดา  เคหา) 

 

 

(ลงชื่อ)  ณเรศ  นาแกว้  กรรมการ 

                                                              (นายณเรศ  นาแกว้) 

 

 

(ลงชื่อ)  สมศักดิ ์ กอ๋งเงิน     กรรมการ 

                                                              (นายสมศกัดิ์  กอ๋งเงิน) 

 

 

(ลงชื่อ)  โชติอนันต์  อนิทุใสตระกูล    กรรมการ 

                                                             (นายโชติอนันต ์อินทใุสตระกูล 

 


