
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2560 เวลา 09.30 น.    
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธันยพงศ์  สกุลเวช รองประธานสภาเทศบาล ธันยพงศ์  สกุลเวช  
2 นายชวลิต  เขียดสง สมาชิกสภาเทศบาล ชวลิต  เขียดสง  
3 นายโชติ  จันทรโชติกุล สมาชิกสภาเทศบาล โชติ  จันทรโชติกุล  
4 นางฐานิตา  เพชรคง สมาชิกสภาเทศบาล ฐานิตา  เพชรคง  
5 นายถาวร  เจ้ยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ถาวร  เจ้ยแก้ว  
6 นายธนดล  ปานเพชร สมาชิกสภาเทศบาล ธนดล  ปานเพชร  
7 นายภิญโญ  กรุณกิจ สมาชิกสภาเทศบาล ภิญโญ  กรุณกิจ  
8 นายวินัย  ชุมโชต ิ สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  ชุมโชต ิ  
9 นายสุธน  ปานเพชร สมาชิกสภาเทศบาล สุธน  ปานเพชร  

10 นายอนันต์  ทองสม สมาชิกสภาเทศบาล อนันต์  ทองสม  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง  (ลาป่วย) 
 2.  นายวธัญญู  ผอมนุ้ย   (ลาป่วย) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอวยพร  หนูแก้ว นายกเทศมนตรี อวยพร  หนูแก้ว  
2 นายจ าเนียร  ทิพย์เพ็ง รองนายกเทศมนตรี จ าเนียร  ทิพย์เพ็ง  
3 นายธวัชชัย  คงรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ธวัชชัย  คงรัตน์  
4 นายกัณชิต  ค าเสน เลขานุการนายกเทศมนตรี กัณชิต  ค าเสน  
5 นางภัทราทิพย์  แก้วซัง ผู้อ านวยการกองคลัง ภัทราทิพย์  แก้วซัง  
6 นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล บุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์  
7 นายสันทัด  บุญมณี ผู้อ านวยการกองช่าง สันทัด  บุญมณี  
8 นายวิมล  รักจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วิมล  รักจันทร์  
9 นายจตุพร  เหมือนจันทร์ ปลัดเทศบาล จตุพร  เหมือนจันทร์  

10 นางสาวอาจิน  เต็มพูน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อาจิน  เต็มพูน  
11 นางสุคนธ์ทิพย์  อินริสพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุคนธ์ทิพย์ อินรสิพงศ ์  
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ระเบียบวาระการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

 3.2  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
 3.3   การก าหนดวันยื่นเสนอค าแปรญัตติ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐9.40  น. 
 เนื่องจากประธานสภาฯ ไม่สามารถมาประชุมได้ รองประธานสภาฯ จึงท าหน้าที่
ประธานฯ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วครบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๕  จึงด าเนินการประชุม ดังนี้ 
ประธาน   -  เนื่องจากเลขานุการสภาฯ ไม่สามารถมาประชุมได้ จึงขอเชิญปลัดเทศบาล

ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายต่อสภาฯ ในการด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ 
นายจตุพร เหมือนจันทร์ - ขอเชิญนักจัดการงานทั่วไปฯ ชี้แจง 
น.ส.อาจิน  เต็มพูน  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
   ข้อ 26 วรรคท้าย ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา

ท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยให้น าความ 
ในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การ
ลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 

ประธาน -   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
นายชวลิต  เขียดสง -   เสนอ นางฐานิตา  เพชรคง    
  รับรองโดย  นายภิญโญ  กรุณกิจ  และ นายธนดล  ปานเพชร 
นางฐานิตา  เพชรคง - กล่าวปฏิเสธการรับหน้าที่เลขานุการสภาฯ  และ ขอเสนอ  นายจตุพร  

เหมือนจันทร ์ปลัดเทศบาล เพ่ือเลือเป็นเลขานุการสภาฯ 
  รับรองโดย นายอนันต์ ทองสม และ นายวินัย  ชุมโชติ 

/ประธาน... 
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ประธาน - มีใครเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม เพ่ือขอความเห็นชอบ

ให้ นายจตุพร  เหมือนจันทร์  ปลัดเทศบาล  ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ใน
การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ        10 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ                   - เสียง 
   งดออกเสียง               -  เสียง 

ประธาน - เป็นอันว่า นายจตุพร  เหมือนจันทร์ ปลัดเทศบาล  ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
ในการประชุมครั้งนี้  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -  ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน  -  ตามท่ีได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  

ครั้งที่ 1/2560  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2560   
จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  -  รับรอง    
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561  วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธาน   -  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย 

นายจตุพร  เหมือนจันทร์ - ในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

     ข้อ 45  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาตาม 
วาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้น 

     ข้อ 47 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง 
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้าม
ไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

/เพื่อประโยชน์... 
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     เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
     ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น 

มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ประธาน - ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ปรึกษาในหลักการแห่ งร่ าง เทศบัญญัติและลงมติว่ าจะรับหลักการ 
แห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ ขอเชิญนายกฯ เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
  กระผม นายอวยพร  หนูแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่  โดยที่ 

เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง
ได้ เสนอร่ า ง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2561  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยได้ประมาณ
รายรับในส่วนรายได้จัดเก็บเอง  รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ และ
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยประมาณการ
รายรับเปรียบเทียบกับรายได้จริ งของปี งบประมาณ 255 9 และ  
ปี 2560 เป็นเกณฑ์ โดยจัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับ
รายรับ)   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป     ตั้งจ่ายไว้ 13,548,040.- บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายไว้ 128,000.- บาท 
3. แผนงานการศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 4,409,111.- บาท 
4. แผนงานสาธารณสุข ตั้งจ่ายไว้ 110,000.- บาท 
5. แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจ่ายไว้ 5,346,700.- บาท 
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งจ่ายไว้ 346,000.- บาท 
7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งจ่ายไว้  650,000.- บาท 
8. แผนงานการเกษตร ตั้งจ่ายไว้ 43,000.- บาท 
9. แผนงานการพาณิชย์ ตั้งจ่ายไว้ 630,000.- บาท 
10. แผนงานงบกลาง ต้ังจ่ายไว้ 14,789,149.- บาท 

 และขอชี้แจงสถานะการคลังในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2560 ดังนี้ 

 
/เงินฝาก... 
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 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 13,253,030.64 บาท 
 เงินสะสม 3,171,098.78 บาท 
 ทุนส ารองเงินสะสม 7,824,368.31 บาท 

  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560  
   (1) รายรับจริงทั้งสิ้น     21,163,323.39 บาท  ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร 810,275.33  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 119,062.00  บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 48,230.29  บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  659,106.00 บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 30,500.00  บาท 
    หมวดรายได้จากทุน 0.00  บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร 9,920,167.77  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,575,982.00 บาท 
   (2) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
      2,639,187.00 บาท 
   (3) รายจ่ายจริง  จ านวน 21,535,187.59 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง 8,910,520.29 บาท 
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว) 
      8,798,204.00 บาท 

   งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
           และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 3,300,125.30 บาท 

    งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
      316,338.00 บาท 
    งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 0.00 บาท 
    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 210,000.00 บาท 
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่ 
        และภารกิจถ่ายโอน 0.00 บาท 
   (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
           416,460.00 บาท 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ที่เสนอ 
แก่ท่านสมาชิกฯ ไปแล้ว   

/เพ่ือให้... 
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 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ และการด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ข้อ 25 ผู้บริหารฯ จึงขอน าเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   มาเพ่ือสภา
เทศบาลต าบลปรางหมู่ได้พิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการต่อไป   

ประธาน - ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาฯ ขอเชิญสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอหรือ
อภิปราย 

นายชวลิต เขียดสง - 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าส านักงานเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ หมู่ที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร  แต่ระยะทางจริง ๆ 
ไม่น่าจะมีความยาวแค่ 120 เมตร จึงมีข้อสงสัยว่ามีเหตุผลอย่างไรที่จัดท าไว้
ยาวเพียง 120 เมตร 

  2. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม เหล็กริมถนนสายทางเข้า
ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ หมู่ที่ 5  น่าจะมีการก่อสร้างหลังจากย้าย
เข้าไปอยู่ส านักงานใหม่แล้ว เพ่ือจะได้ดูทิศทางการไหลระบายของน้ าก่อน 
เพราะเป็นที่ที่มีน้ าเยอะ แล้วน างบประมาณส่วนนี้ไปก่อสร้างถนนสาย
ทางเข้าส านักงานฯ ให้ครบตามความยาวหรือบดอัดไว้จะได้ดูสวยงาม แล้ว
ค่อยด าเนินการจัดท าหลัง หากท าไว้ก่อนบางส่วนแล้วจะท าเพ่ิมอีก จะดูไม่
สวยงาม  

ประธาน - ขอเชิญนายกเทศมนตรีกล่าวชี้แจง 
นายกเทศมนตรี - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

40 ล้านบาท  ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งไว้  39 ล้านบาท  
งบประมาณที่ได้รับเข้ามาแล้วจ านวน 32 ล้านบาท  ส่วนถนนสายตกวัด- 
หัวไทร หมู่ที่ 5 ได้ประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงไว้
หากงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มีเพียงพอจะรีบ
ด าเนินการให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 2560 

  1. ถนนสายทางเข้าส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ หมู่ที่ 5  มีความยาว 
175 เมตร ถ้าจะท าตลอดความยาวทั้ง 175 เมตร จะมีงบประมาณไม่
เพียงพอ  เนื่องจากจะต้องจัดสรรงบประมาณไปจัดท าส่วนอ่ืน ๆ และจะ
ด าเนินการก่อสร้างเป็นล าดับท้าย ๆ  แต่หากจะไม่ด าเนินการก็ไม่ได้
เนื่องจากมีความจ าเป็นและได้ประสานขอรับการอุทิศที่ดินจากเจ้าของที่ดิน 

/ไว้แล้ว... 
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  ไว้แล้ว ส่วนโครงการอื่น ได้แก่ ถนนทางเข้าส านักงานฯ ,สนามกีฬา, การวาง
ท่อระบายน้ าฯ  ก็มีความจ าเป็นทั้งหมด 

  2. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสายทางเข้า
ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ หมู่ที่ 5 จัดท าเพ่ือให้ระบายน้ าจากสนาม
กีฬา และให้เชื่อมต่อกับถนนสายทางเข้าส านักงานฯ และสนามกีฬา เพ่ือจะ
ได้ปรับเป็นพ้ืนที่รวมกับสนามกีฬา ท าให้สนามกีฬามีขนาดที่ได้มาตรฐาน 
สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาต่อจากสนามของ อบจ.พัทลุง อีกทีหนึ่ง  และ 
หากสนามกีฬามีขนาดที่ได้มาตรฐานแล้ว จะสามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เพ่ือน ามาพัฒนาเพ่ิมเติม 
อัตจันทร์และโรงยิม รองรับการแข่งขันกีฬาส าคัญ ๆ ต่อไปในอนาคต 

นายชวลิต  เขียดสง - โครงการติดตั้งราวกันตกหานตกวัด หมู่ที่ 5 เหตุใดจึงมีการด าเนินการติดตั้ง
เพียงฝั่งเดียว (ฝั่งตะวันออก)  

นายกเทศมนตรี - รอบหานตกวัด หมู่ที่ 5 มีความยาวทั้งหมด 725 เมตร ถ้าติดตั้งราวกันตก
ทั้งหมดจะใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ประมาณ หนึ่งล้านบาทกว่า ๆ ซึ่ง
จะไม่สามารถน างบประมาณไปด าเนินการส่วนอ่ืน ๆ ได้ จึงติดตั้งเพียงเท่าที่
จ าเป็นก่อน และจะทยอยด าเนินการในปีถัดไป   

ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี
ขอปิดการอภิปราย และขอมติเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบรับหลักการ     10 เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ                   - เสียง 
   งดออกเสียง               -  เสียง 

 

  3.3 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ กล่าวชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย 
นายจตุพร  เหมือนจันทร์ -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

/บุคคล... 
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บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน
กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ประชุมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ   

นายภิญโญ  กรุณกิจ - เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน  รับรองโดย  
นางฐานิตา  เพชรคง  และนายธนดล  ปานเพชร 

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี  จึงถือว่าให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  คน  ดังนั้น  ต่อไปจึงเป็นการเสนอชื่อ
บุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยขอให้เสนอทีละชื่อ  และให้มี 
ผู้รับรอง  2  คน  ขอเชิญเสนอชื่อคนที่ 1 

นายภิญโญ  กรุณกิจ  -  เสนอ  นายชวลิต  เขียดสง   
   รับรองโดย นายธนดล  ปานเพชร  และนายวินัย  ชุมโชต ิ
ประธาน  - มีใครเสนอเพ่ิมเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ      10 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ            - เสียง 
    งดออกเสียง        -  เสียง 

ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
นางฐานิตา  เพชรคง  - เสนอ  นายสุธน  ปานเพชร  
   รับรองโดย  นายอนันต์  ทองสม   และ นายภิญโญ  กรุณกิจ 
ประธาน  - มีใครเสนอเพ่ิมเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ      10 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ            - เสียง 
    งดออกเสียง        -  เสียง 

ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
นายธนดล  ปานเพชร  - เสนอ  นายอนันต์  ทองสม   
   รับรองโดย  นายโชติ  จันทรโชติกุล  และ นางฐานิตา  เพชรคง 
ประธาน  - มีใครเสนอเพ่ิมเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ      10 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ            - เสียง 
    งดออกเสียง        -  เสียง 

/ประธาน... 
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ประธาน  - ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

    เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วก็ให้กรรมการไปประชุมเพื่อเลือก
ประธาน 

  3.4  การก าหนดวันยื่นเสนอค าแปรญัตติ 
ประธาน  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ กล่าวชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย 
นายจตุพร  เหมือนจันทร์ - ขอเชิญนักจัดการงานทั่วไปฯ  กล่าวชี้แจง 
น.ส.อาจิน  เต็มพูน -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
  ข้อ 45 วรรคท้าย  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ 

รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ 
ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  
นางฐานิตา  เพชรคง  - เสนอวันยื่นค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม  2560  เวลา 08.30 น.   
   ถึงวันที่ 24  สิงหาคม  2560 เวลา  16.30  น. 
   รับรองโดย  นายธนดล  ปานเพชร  และนายอนันต์  ทองสม 
ประธาน  - มีสมาชิกท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ประชุม ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ      10 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ            - เสียง 
    งดออกเสียง        -  เสียง 
 

ประธาน  - เมื่อได้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
ก าหนดวันพิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายชวลิต  เขียดสง  - เสนอวันพิจารณาค าแปรญัตติ ในวันที่  28  สิงหาคม  2560  เวลา  
    10.00 น. เป็นต้นไป 
   รับรองโดย  นายสุธน  ปานเพชร  และนายอนันต์  ทองสม 
ประธาน  - มีสมาชิกท่านใด จะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ      10 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ            - เสียง 
    งดออกเสียง        -  เสียง 

/ประธาน... 
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ประธาน  - ขอทบทวนอีกครั้ง 

1. คณะกรรมการแปรญัตติ  ประกอบด้วย นายชวลิต  เขียดสง,  
นายสุธน  ปานเพชร และนายอนันต์   ทองสม 

    2. วันยื่นค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม  2560  เวลา 08.30 น.   
        ถึงวันที่ 24  สิงหาคม  2560 เวลา  16.30  น. 

3. วันพิจารณาค าแปรญัตติ  วันที่ 28 สิงหาคม 2560   
 เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป 

 

ปิดประชุม  เวลา  11.10 น. 
 

 
  ลงชื่อ     จตุพร  เหมือนจันทร์ ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายจตุพร  เหมือนจันทร์) 
             ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าที่ 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 1/2560  ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  16 สิงหาคม  2560  แล้ว  สาระส าคัญถูกต้อง 
 
                
                

     
       
 
 
 
 

 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1   
ครั้งที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  16   สงิหาคม  2560 
 

    ลงชื่อ  สมชาย  นุ่นเกลี้ยง     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง)  
    ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

ลงชื่อ     วินัย  ชุมโชต ิ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายวินัย  ชุมโชติ)  
 

ลงชื่อ    อนันต์  ทองสม กรรมการ 
      (นายอนันต์  ทองสม) 
 

ลงชื่อ   ฐานิตา  เพชรคง กรรมการ  
     (นางฐานิตา  เพชรคง)  
 

 


