
ส าเนา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ในวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 
--------------- 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางดอกไม้ เมียกขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ ดอกไม้ เมียกขุนทด 
๒ นางส าเรียง เมียกขุนทด ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ส าเรียง เมียกขุนทด 
๓ นายประเสริฐ เพียกขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ ประเสริฐ เพียกขุนทด 
๔ นายอ านวย ศรีทอง คณะกรรมการแปรญัตติ อ านวย ศรีทอง 
๕ นางบัวภา โมงขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ บัวภา โมงขุนทด 
๖ นางมาลี ศรีแสง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ มาลี ศรีแสง 
๗ พันจ่าอกสมหวัง แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา สมหวัง แผงฤทธิ์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายบุญยัง พูดขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ ลา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสัมฤทธิ์ วนันตร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สัมฤทธิ์ วนันตร์ 
๒ นางช่อทิพย์  พูดขุนทด นักการ ช่อทิพย์ พูดขุนทด 
๓ นางเรณู อึงขุนทด รองนายกเทศมนตรี เรณู อึงขุนทด 
๔ นายจู ศรีทอง ประธานสภาเทศบาล จ ู ศรีทอง 
๕ นายฉลอง เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรี ฉลอง เมียกขุนทด 
๖ นายพงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด นายกเทศมนตรี พงษ์ศักดิ์ เพียกขุนทด 
๗ นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ 
๘ นายวีรภัทร ศิลาเลิศ ผู้อ านวยการกองช่าง วีรภัทร ศิลาเลิศ 
๙ นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษณาพา รอสูงเนิน 

๑๐ นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล ประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน 
๑๑ นายอนุชิต ครุฑขุนทด หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล อนุชิต ครุฑขุนทด 
๑๒ นางลัง โต้งสูงเนิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ลัง โต้งสูงเนิน 
๑๓ นางสาวศรัญญา แก่นวิถี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ ศรัญญา แก่นวิถี 

 
 
 
 
 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางส าเรียง เมียกขุนทด ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณา            
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามระเบียบวาระการประชุม  
ประธานสภาฯ วันนี้ท่านบุญยัง พูดขุนทด ได้ท าหนังสือยื่นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ไม่จะเข้าประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะค่ะ  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานคณะกรรมการฯ  ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองกราด  ในคราวประชุมสภาเทศบาล  

ต าบลหนองกราด  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ และที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นั้น 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด 
๘ ข้อ ๑๐๓ (๑) ข้อ 105 (๓) และข้อ ๑๐๙ ประกอบกับมติสภาเทศบาล
ต าบลหนองกราด ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด สมัย
วิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑  ตุลาคม 
255๕ ได้มีมติเห็นชอบให้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติสภาท้องถิ่นรับหลักการแล้ว และส่งให้
คณะกรรมการพิจารณา มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อให้การบริหารราชการด้านกิจ การ
สภาเทศบาลต าบลหนองกราด เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ จึง มีมติ
เห็นชอบผู้มี่รายชื่อดังต่อไปนี้  
๑. นางส าเรียง เมียกขุนทด       ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
๒. นางดอกไม้ เมียกขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติ 
๓. นางบัวภา โมงขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ  
๔. นายประเสริฐ  เพียกขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ 
๕. นายบุญยัง  พูดขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติ 
๖. นายอ านวย ศรีทอง  คณะกรรมการแปรญัตติ  
๗.  นางมาลี  ศรีแสง            เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
- ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ผ่านมา 

๒.๑ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
               เม่ือวันท่ี ๑๗  สิงหาคม   ๒๕๕๕  

ประธานคณะกรรมการฯ  ท่านคณะกรรมการคงจะได้ตรวจสอบดูรายละเอียด เนื้อหาสาระใน  
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 1๗ สิงหาคม 255๕ 
แล้ว มีท่านจะแก้ไขหรือไม่  
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นางรักษณาพาฯ   ขออนุญาตท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดิฉัน นางรักษณาพา – 

รอสูงเนิน ขอแก้ไขหน้า ๑๖  บรรทัดที่  ๒๔ ค าว่า เกินไป จากสถิติปีท่ีแล้ว
ใช้งบประมาณไปเพียง ๒๐ %  แก้ไขเป็น  เกินไป ตั้งจ่ายงบประมาณเพ่ิม 
จากสถิติปีที่แล้วเพียง ๑๐ % 

ประธานคณะกรรมการฯ  ขอให้ที่ประชุมแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะค่ะ มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมอีกหรือไม่  
มติที่ประชุม   ไม่มี  
ประธานคณะกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามท่านคณะกรรมการทุกท่านว่าท่านจะรับรองรายงานการ  

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อวันที่๑๗ สิงหาคม 255๕ หรือไม่ 
มติที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานคณะกรรมการฯ  ไม่มี  
ที่ประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานคณะกรรมการฯ  ไม่มี  
ที่ประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    ๕ .๑ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกราด  

                    เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                       ๒๕๕๖  

ประธานคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๔ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภา
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
หมวด ๔  งบประมาณ 
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอ
ลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และ
ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้
รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติ 
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ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ  และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ  ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด 
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วย  ซึ่งมีสมาชิสภาเทศบาลฯ ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตามข้อเสนอแปรญัตติ โดยแยกเป็นส านัก / กอง ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเป็นรายข้อไป ที่ประชุมทราบนะค่ะ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานคณะกรรมการฯ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกราด เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖       
ข้อ  1.  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  ๒๕๕๖  ที่ประชุม  ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ  มี
ท่านคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่มี 

มติที่ประชุมฯ   ไม่มี  
ประธานคณะกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามมติที่ประชุมนะค่ะ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใด  

เห็นชอบให้คงร่างเดิม  กรุณายกมือค่ะ 
มติคณะกรรมการฯ  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมจ านวน ๕ เสียง ได้แก่  

(๑) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๒) นายอ านวย ศรีทอง คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๓) นางมาลี ศรีแสง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๔ ) นางดอกไม้ เมียกขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๕) นางบัวภา โมงขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติฯ   

ประธานคณะกรรมการฯ  - คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิมกรุณายกมือค่ะ  
มติที่ประชุมฯ   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมจ านวน - เสียง  

งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง ได้แก่ (๑) นางส าเรียง เมียกขุนทด ประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    

ประธานคณะกรรมการฯ ข้อ  2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ  มีท่านคณะกรรมการแปรญัตติท่านใด
จะยื่นแปรญัตติหรือไม่มี 

มติที่ประชุมฯ   ไม่มี  
ประธานคณะกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามมติที่ประชุมนะค่ะ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใด  

เห็นชอบให้คงร่างเดิม  กรุณายกมือค่ะ 
 
 



-๕- 
 

มติที่ประชุมฯ   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมจ านวน ๕ เสียง ได้แก่  
(๑) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๒) นายอ านวย ศรีทอง คณะกรรมการแปรญัตติฯ    
(๓) นางมาลี ศรีแสง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๔ ) นางดอกไม้ เมียกขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  
(๕) นางบัวภา โมงขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติฯ   

ประธานคณะกรรมการฯ  - คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิมกรุณายกมือค่ะ  
มติที่ประชุมฯ   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมจ านวน - เสียง  

งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง ได้แก่ (๑) นางส าเรียง เมียกขุนทด ประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    

ประธานคณะกรรมการฯ  ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้ตั้ง 
จ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท โดยแยกรายละเอียด
ตามแผนงาน  ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ   มีท่านคณะกรรมการ
แปรญัตติท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่มี 

มติที่ประชุมฯ   ไม่มี  
ประธานคณะกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามมติที่ประชุมนะค่ะ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใด  

เห็นชอบให้คงร่างเดิม  กรุณายกมือค่ะ 
มติที่ประชุมฯ   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมจ านวน ๕ เสียง ได้แก่  

(๑) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๒) นายอ านวย ศรีทอง คณะกรรมการแปรญัตติฯ    
(๓) นางมาลี ศรีแสง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ    
(๔ ) นางดอกไม้ เมียกขุกนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๕) นางบัวภา โมงขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติฯ   

ประธานคณะกรรมการฯ  - คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิมกรุณายกมือค่ะ  
มติที่ประชุมฯ   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมจ านวน - เสียง  

งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง ได้แก่ (๑) นางส าเรียง เมียกขุนทด ประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    

ประธานคณะกรรมการฯ  ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ที่ประชุม  ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ  
มีท่านคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่มี 

มติที่ประชุมฯ   ไม่มี  
ประธานคณะกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามมติที่ประชุมนะค่ะ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใด  

เห็นชอบให้คงร่างเดิม  กรุณายกมือค่ะ 
มติที่ประชุมฯ   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมจ านวน ๕ เสียง ได้แก่  

(๑) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  
(๒) นายอ านวย ศรีทอง คณะกรรมการแปรญัตติฯ    
(๓) นางมาลี ศรีแสง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๔ ) นางดอกไม้ เมียกขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๕) นางบัวภา โมงขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
 



-๖- 
ประธานคณะกรรมการฯ  - คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิมกรุณายกมือค่ะ  
มติที่ประชุมฯ   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมจ านวน - เสียง  

งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง ได้แก่ (๑) นางส าเรียง เมียกขุนทด ประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    

ประธานคณะกรรมการฯ  ข้อ  5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ที่ประชุม  ไม่มีผู้เสนอขอ 
แปรญัตติ   มีท่านคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติ 
หรือไม่มี 

มติที่ประชุมฯ   ไม่มี  
ประธานคณะกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามมติที่ประชุมนะค่ะ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใด  

เห็นชอบให้คงร่างเดิม  กรุณายกมือค่ะ 
มติที่ประชุมฯ   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมจ านวน ๕ เสียง ได้แก่  

(๑) นายประเสริฐ   เพียกขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๒) นายอ านวย ศรีทอง คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๓) นางมาลี ศรีแสง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ    
(๔ ) นางดอกไม้ เมียกขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๕) นางบัวภา โมงขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติฯ   

ประธานคณะกรรมการฯ  - คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิมกรุณายกมือค่ะ  
มติที่ประชุมฯ   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมจ านวน - เสียง  

งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง ได้แก่ (๑) นางส าเรียง เมียกขุนทด ประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    

ประธานคณะกรรมการฯ ข้อ  6. ให้  นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาล   ที่ประชุม  ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ  มีท่านคณะกรรมการแปร
ญัตติท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่มี 

มติที่ประชุมฯ   ไม่มี  
ประธานคณะกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามมติที่ประชุมนะค่ะ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใด  

เห็นชอบให้คงร่างเดิม  กรุณายกมือค่ะ 
มติที่ประชุมฯ   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมจ านวน ๕ เสียง ได้แก่  

(๑) นายประเสริฐ   เพียกขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  
(๒) นายอ านวย ศรีทอง คณะกรรมการแปรญัตติฯ    
(๓) นางมาลี ศรีแสง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ    
(๔ ) นางดอกไม้ เมียกขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๕) นางบัวภา โมงขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติฯ   

ประธานคณะกรรมการฯ  - คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิมกรุณายกมือค่ะ  
มติที่ประชุมฯ   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมจ านวน - เสียง  

งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง ได้แก่ (๑) นางส าเรียง เมียกขุนทด ประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    
ข้อ  7.  ให้  นายกเทศนมตรี  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศ
บัญญัตินี้    ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ   มีท่านคณะกรรมการแปร
ญัตติท่านใดจะยื่นแปรญัตติหรือไม่มี 



-๗- 
 

มติที่ประชุมฯ   ไม่มี  
ประธานคณะกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามมติที่ประชุมนะค่ะ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใด  

เห็นชอบให้คงร่างเดิม  กรุณายกมือค่ะ 
มติที่ประชุมฯ   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมจ านวน ๕ เสียง ได้แก่  

(๑) นายประเสริฐ  เพียกขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๒) นายอ านวย ศรีทอง คณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๓) นางมาลี ศรีแสง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
(๔ ) นางดอกไม้ เมียกขุนทด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
(๕) นางบัวภา โมงขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติฯ   

ประธานคณะกรรมการฯ  - คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิมกรุณายกมือค่ะ  
มติที่ประชุมฯ   คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมจ านวน - เสียง  

งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง ได้แก่ (๑) นางส าเรียง เมียกขุนทด ประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ    

ประธานคณะกรรมการฯ  บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  255๖  ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอส่งมติ
ความเห็นและมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เพื่อให้ประธานสภาเทศบาล
ต าบลหนองกราดได้น าเข้าพิจารณาในการประชุมสภาฯ  ในวาระท่ี  2  
และวาระ  ที่  3  ต่อไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗    

ข้อ  ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือ
แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุมฯ   รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
ประธานคณะกรรมการฯ  มีท่านใดมีเรื่องจะเพ่ิมเติมหรือไม่   
ปลัดเทศบาลฯ   ต่อไปจะเป็นการประชุมวาระในที่ ๒ วันที่ ๑๘  ตุลาคม ๒๕๕๕   เพ่ือให้  

สภาฯพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๖ ท่าน
นายอ าเภอด่านขุนทดจะมาร่วมด้วย  อาจจะใช้เวลาไม่นาน  ขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 



-๘- 
 

มติที่ประชุมฯ   รับทราบ 
ปลัดเทศบาลฯ อีกเรื่อง การเตรียมการเลือกตั้ง กกต.จนม. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน

บุคลากรเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๑๕ 
วรรคสอง ก าหนดให้คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดแต่งตั้งมีหน้าที่เสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เสนอต่อ
คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพื่อพิจารณาด าเนินกน เนื่องจากใน
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลยก
ฐานะเป็นเทศบาลนั้น ท้องถิ่นบางแห่งมิได้มีการเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยจะเริ่มด าเนินการภายหลัง จากที่ได้มีการประกาศ
ยกฐานแล้ว ท าให้การแย่งเขตเลือกตั้ง ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ต้องจัดการเลือกตั้งตามท่ีก าหนด และจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นในภายหลังเมื่อด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จแล้ว ซึ่ง
ท าให้ต้องด าเนินการจัดการเลือกตั้งสองครั้งและเป็นการสิ้นเปลือง
งบประมาณ ดังนั้น  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา จึงให้เทศบาลด าเนินการ
ก าหนดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน ๒ รูปแบบ ให้ผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้าน ให้มีการลงประชามติ  แต่เทศบาลเราผมส ารวจแล้ว 
จ านวนผู้มีสิทธิ์ เขต ๑ และเขต ๒ เกินกันอยู่ ๒๐๓ คน ผมจึงขอถามท่าน
สมาชิกสภาฯ  ถ้ามีจ านวนผู้มีสิทธิ์เกิน  ๑๐  %   จะต้องมีการแบ่งเขต
เลือกตั้งใหม่ แต่เทศบาลเรามีผู้มีสิทธิ์เพียง ๖ %  ถ้าจะเอาตามเขตเลือกตั้ง
เดิมก็ได้  ผมจึงขอแจ้งทุกท่านว่าจะเอาแบบใหม่หรือแบบเดิม แล้วประชุม
ประชาคมในวันประชุมประจ าเดือนเลย เชิญผู้น าทั้งหมด มาประชุมลงลมติ
กันเลย  

นายกเทศมนตรีฯ ผมว่าเหมือนเดิมก็ดี มันเป็นแนวทางแก้ไขกฎหมายใหม่ จะมีการเลือกตั้ง 
จะท าอะไรจะต้องผ่านการประชาคมก่อน หลายๆที่ก็มีปัญหา กว่าจะได้
เลือกตั้งก็ต้องยืดระยะเวลาออกไปเพราะยังตกลงกันไม่ รูปแบบเดิมก็ใช้ได้ 
หรือท่านใดอยากจะปรับเปลี่ยน ก็ลองปรึกษากันดู แต่ผมว่าน่าจะอยู่ที่ตัว
ผู้สมัครมากกว่าว่าจะยอมหรือไม่ เพราะท่านเป็นผู้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์โดยตรง รูปแบบใหม่กับรูปแบบเดิมก็แตกต่างกันไม่มาก   

ปลัดเทศบาลฯ ถ้าเราหารือท่านก่อน ตอนนี้ กกต.จนม. ให้ผมก าหนดไป ๒ รูปแบบน าเสนอ
ในที่ประชุมประชาคม  

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายกเทศมนตรีฯ - ผมก็เห็นรับทราบปัญหาที่หลายๆ ท่าน น าเสนอเก่ียวกับเรื่องทางผมยัง

ไม่ได้เข้าไปท าความเข้าใจกับท่าน สท.  มี ๓ เส้นทางเป็นเส้นทางเก่าแก่
ดั้งเดิม เช่น ซอยเข้าบ้านจ าเป็นต้องเทปูน ทับโครงเหล็กเดิมเส้นทางข้างๆ  
รถมันหนักเข้าไปไม่ได้  ท าตามสัญญาที่เราท าสัญญา  เมื่อปี ๒๕๔๖  

 



-๙- 
 

เรากู้มาผ่อนช าระไป ๑๐ งวดแล้วใกล้หมดแล้ว อาจจะต้องเอาเข้าท่ีประชุม
เพ่ือขอมติขอกู้เงินมาท าในนี้ต่อไป  

 -  เรื่องหอกระจายข่าว ตอนนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมอาจจะมีหลายๆ 
จุด ที่มีปัญหาตอนนี้เราแก้ไขปัญหาไปแล้วจ านวน ๓ จุด จะมีบางจุดใช้ไม่ได้ 
ท่าน สท.ประเสริฐฯ มาใช้บริการหอกระจายข่าวคงทราบปัญหาดี ตอนนี้ให้
ช่างที่ปลัดเทศบาลน ามาให้ลองซ่อมดูก่อน ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานคณะกรรมการฯ มีท่านใดจะน าเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่

ท าให้การประชุมวันนี้ผ่านไปด้วย หากไม่มีอะไร ดิฉันขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 
 

 (ลงชื่อ)      ช่อทิพย์ พูดขุนทด         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นางช่อทิพย์  พูดขุนทด) 

นักการ 
 
 

(ลงชื่อ)   ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์) 

เจ้าพนักงานธุรการ  
 
 

(ลงชื่อ)        มาลี  ศรีแสง   เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  
(นางมาลี    ศรีแสง) 

 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 
 

 
 
 

 
 
  
 

 
 

           ส าเนาถูกต้อง 
พ.จ.อ.  สมหวัง แผงฤทธิ์ 
         (สมหวัง แผงฤทธิ์) 
 ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 
 


