
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังท่ี 2 

วันศุกร์ที่ 19 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. นายจนัทรแ์กว้ 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  นายกเทศมนตรตี าบลหนองหาร   สุพิศ  เถียรทิม 

2. นายพุฒ อุทาเลิศ  รองนายกเทศมนตรฯี    พุฒ  อุทาเลิศ 

3. นางพัทธนันท ์ อุ่นใจ  รองนายกเทศมนตรฯี    พัทธนันท ์อุ่นใจ 

4. นายบุญเรอืง โปธาเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรฯี    บุญเรอืง โปธาเจริญ 

5. นางสาวทศันยี ์ แกว้ยัง  ผู้อ านวยการกองคลัง    ทัศนีย ์ แกว้ยงั 

6. นายมงคล รักษ์เลิศวงศ ์ ปลัดเทศบาล     มงคล  รักษ์เลิศวงศ ์

7. นายเอกลักษณ ์ ตนยอม  ผู้อ านวยการกองช่าง    เอกลักษณ ์ ตนยอม 

8. นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   ธวัชพงศ์  หิรัญบดนิทร ์

9. นายจิรัฐฎ์ มลิพัฒน ์ ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที ่8    จิรัฐฎ์  มลิพัฒน ์

10. นายยงยุทธ สงวน  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที ่7    ยงยุทธ  สงวน 

11. นายมานพ จ าปา  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที ่13    มานพ  จ าปา 

12. ดต.สมยศ มะโนแสน ประธานผูสู้งอายหุมู ่7    ดต.สมยศ มะโนแสน 

13. นางปรศินา ปักษณิ  ประธาน อสม.หมู ่7    ปรศินา  ปักษณิ 

14. นางสาวสุดารัตน์ พัฒนเรอืงกุล เจา้หน้าที่บนัทึกข้อมลู    สุดารัตน์ พัฒนเรืองกุล 

15. นายเจริญ   ค าปินใจ  ก านันต าบลหนองหาร    เจริญ  ค าปินใจ 

16. นางสุบิน โกสุม  ประธานแม่บ้านหมู ่7    สุบิน  โกสมุ 

17. นางพิสมร บุญทา  ประธานผูสู้งอายหุมู ่13    พิสมร  บุญทา 
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18. นางแววดาว  เสนางาม ประธาน อสม.หมู ่13    แววดาว เสนางาม 

19. นายทรัพย ์  สมณะ  ประธานผูสู้งอาย ุหมู่ 8    ทรัพย์  สมณะ 

20. นายทินน ์  สมณะ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี   ทินน์  สมณะ 

21. นายสมคิด  แข็งแรง  ผู้ใหญ่บา้นหมู ่1     สมคิด  แข็งแรง 

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลา  09.15 น. เชิญนางวันทนา  มงคล  ประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัยและเปิดประชุมสภาเทศบาล  พรอ้มด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยท่ี 3             

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 2 สงิหาคม 2559 

ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม (ไม่ม)ี 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา 

ฯลฯ 

  5.2 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ                  

พ.ศ.2560 

          5.2.1 วาระที่ 1 รับหลักการและเหตุผล (ข้อ 47) 

เลขานุการสภาฯ  วาระที่ 1 รับหลักการและเหตุผล ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 47   ในการ

พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรกึษาในหลักการ   และเหตุผล

แห่งรา่งข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภา

ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น

พอสมควรแล้ว ก็สามารถลงมติได้ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรตี าบลหนองหาร ชีแ้จงรายละเอียดหลักการ และเหตุผล เชิญค่ะ 

นางสุพิศ  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหารทุกท่าน 
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      หลักการ 

  บัดนี้ถึ ง เวลาที่คณะผู้บริหารของ เทศบาลต าบลหนองหาร จะได้ เสนอร่า ง                  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภาเทศบาลต าบล    

หนองหารอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหารจึงขอแถลง                 

ให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาล ฯ ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง                       

ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. สถานการณ์คลัง  

 การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 

2558 เทศบาลต าบลหนองหารมีรายรับจริงทั้งสิน้ 31,802,171.96 บาท และรายจ่าย

จริงทั้งสิ้น รวมจ านวน 25,553,674.20 บาท แบ่งเป็นรายจ่ายจากรายได้ จ านวน 

18,226,549.20 บาท และรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 

7,327,125 บาท 

 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลหนองหารได้ประมาณการรายรับไว้ 

จ านวนทั้งสิน้ 29,501,590 บาท โดยในส่วนของรายได้ที่เทศบาลต าบลหนองหารจัดเก็บ

เองจะได้ท าการปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณ

รายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จ านวนรวมทั้งสิ้น 29,501,590 บาท โดยคาดว่าจะ

สามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดท า

งบประมาณของเทศบาลต าบลหนองหารเป็นการจัดท างบประมาณ แบบสมดุล (รายจ่าย

เท่ากับรายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้ (ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) เทศบาลต าบล

หนองหารมีเงินสะสมคงเหลือ 13,376,593.37 บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม 

10,444,448.93 บาท 

 

2. การบริหารงบประมาณในปี 2560 

 แม้ว่ารายรับของเทศบาลต าบลหนองหารมีจ านวนจ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจ

ต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการ เพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายก็ตาม 

แต่เทศบาลต าบลหนองหารก็คาดว่าจะสามารถด าเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณ

รายรับ และรายจ่ายไว้ครบถว้นทุกรายการ ดังนี้ 

2.1 รายรับ 

1) หมวดภาษีอากร   จ านวน  2,170,000 บาท 

2) หมวดคา่ธรรมเนียม   จ านวน  2,395,700 บาท 

3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  250,000     บาท 

4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  201,000     บาท 

5) หมวดรายได้ทุนอื่น   จ านวน  300,000     บาท 

6) หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน  17,025,000 บาท 

7) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  7,159,890 บาท 

 รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น   29,501,590 บาท 
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2.2 รายจ่าย 

1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป  จ านวน  11,163,100 บาท 

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน จ านวน  1,077,120 บาท 

3. แผนงานการศึกษา   จ านวน  3,329,840 บาท 

4. แผนงานสาธารณสุข   จ านวน  1,179,030 บาท 

5. แผนงานเคหะ และชุมชน  จ านวน  5,767,960 บาท 

6. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน จ านวน  487,920 บาท 

7. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ านวน 380,000 บาท 

8. แผนงานการเกษตร   จ านวน   126,350 บาท 

9. แผนงานงบกลาง   จ านวน  5,990,270 บาท 

 รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   29,501,590 บาท 

 

เหตุผล 

  เพื่อใช้ในการด าเนินการให้บริการ ดูแลทุกข์สุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน และการบรหิารงานเทศบาลตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหารที่

ได้วางแผนได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล                 

หนองหารพจิารณาเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีต าบลหนองหารที่ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย                

และจะอภิปรายเก่ียวกับร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเชิญค่ะ

...(เว้นนิดหน่อย).......ถ้าไม่มี ให้เลขา ฯ ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบ

องคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ  จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติท่ีประชุม ฯ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2560 วาระ ท่ี  1 รับหลักการและเหตุผล (ข้ อ  47)  การลงมติ                   

ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1 )ของระเบียบ ฯ)                 

โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

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

  5.2.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อ 103 (1) ข้อ 105 (3)) 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 

สภาเทศบาลต าบลหนองหารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ                   

ตามค าสั่งสภาเทศบาลต าบลหนองหารที่ 3/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ

รา่งเทศบัญญัติของเทศบาล สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 
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1. นายโชติอนันต์  อินทุใสตระกูล    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1 

2. นายประยูร  กองเงิน     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1 

3. นายโชคชัย  อินยา     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1 

4. นายณรงคศ์ักดิ์  ดวงรัตน์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 2 

5. นายประสงค ์ ดงร าคาญ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 2  

  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการชุดนี้ท าหน้าที่ พิจารณาค าแปรญัตติที่มีผู้เสนอค าแปรญัตติฯ 

แล้วรายงานการพิจารณาให้ประธานสภาฯ โดยจะท าหน้าที่ไปจนกว่าจะครบวาระการด ารง

ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติของเทศบาลหรือไม่....(เว้นนิดหน่อย)...... ถ้าไม่มี  มติในที่ประชุม ฯ เห็นชอบให้

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาลชุดนี ้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ 

  5.2.3 การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ (ข้อ 45) 

เลขานุการสภาฯ  การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)                 

ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ

พิจารณาวาระที่  2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง              

นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

  ดังนั้น จะเริ่มก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ โดยเริ่มรับค าแปรญัตติ               

วันที่  20 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 09 .00 น. จนถึงวันที่  21 สิงหาคม 2559                

เวลา 12.00 น. เป็นเงื่อนไขระยะเวลาที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ไม่น้อยกวา่ 24 ช่ัวโมง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่.........(เว้นนิดหน่อย)......ถ้าไม่มี ให้เลขา  ฯ 

ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่ (ตามข้อ 76 ของ

ระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ    จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติที่ประชุม ฯ เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอร่างค าแปรญัตติ ในวันที่               

20 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น. 

การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ 

ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

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

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ  

ฯลฯ 
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ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลในครั้ งนี ้                   

และขออ านวยพรให้ทุกท่านได้ประสบพบสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการ และในการนี้ให้ทุกท่าน

เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี                      

พ.ศ. 2559 ปิดการประชุม  

ปิดประชุมเวลา 15.00 น 

(ลงชื่อ)                 โชคชัย  อินยา    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      (นายโชคชัย  อนิยา)  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่ 22 สงิหาคม  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 ์ อนิทุใสตระกูล) 

 
 


