
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
..................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอนุชา  เจนถั่ว ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว อนุชา  เจนถั่ว  
๒ นายมานพ  ดีสืบชาติ รองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว มานพ  ดีสืบชาติ  
๓ นายนิยม  แสนศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล นิยม  แสนศักดิ์  
๔ นายทองดี  การะเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ทองดี การะเกษ  
๕ นายบุญเรือน  ทองสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล บุญเรือน ทองสะอาด  
๖ นายชัชวาลย์  กลิ่นบุหงา สมาชิกสภาเทศบาล ชัชวาลย์ กลิ่นบุหงา  
๗ นายสมัย  บุญประกอบ สมาชิกสภาเทศบาล สมัย  บุญประกอบ  
๘ นายเสนอ  หลอดแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ  หลอดแก้ว  
๙ นายเอม  โสมก าสด สมาชิกสภาเทศบาล เอม โสมก าสด  

๑๐ นายสุที   ค าสอน สมาชิกสภาเทศบาล สุที  ค าสอน  
๑๑ นายพราม   แก้วยก สมาชิกสภาเทศบาล พราม แก้วยก  
๑๒ นายมงคล  ดวงเดือน สมาชิกสภาเทศบาล มงคล  ดวงเดือน  
๑๓ นายเทียม  ชอบทดกลาง ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล เทียม  ชอบทดกลาง  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายไสว  สระปัญญา นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว ไสว  สระปัญญา  
๒ นายอนวัช  ภูละ รองนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว อนวัช  ภูละ  
๓ นายนารี  นันทพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว นารี  นันทพันธ์  
๔ นางสาวเจนจิรา  เสาวพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจนจิรา  เสาวพันธ์  
๕ นายสานิตย์  เอี้ยงโสนก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว สานิตย์  เอ้ียงโสนก  
๖ นายน้อย  แจ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   ๑๑ น้อย  แจ่มจันทร์  
๗ นายถนอม  อยู่รัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๙  ถนอม  อยู่รัมย์  
๘ นายจิรพนธ์  การะเกต นายช่างโยธา จิรพนธ์  การะเกต  
๙ นายวิทยา  พานุช นักวิชาการศึกษา วิทยา  พานุช  

๑๐ นายจตุพร  อังกระโทก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จตุพร  อังกระโทก  
๑๑ นายวิเชียร  ท้าวญาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖ วิเชียร  ท้าวญาติ  



 
-๒- 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑๒ นายบุญส่ง อังกาพเพชร ประธานชุมชนหมู่ที่  ๖ บุญส่ง อังกาพเพชร  
๑๓ นายสมชาย  วิเศษชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ สมชาย  วิเศษชาติ  
๑๔ นายวิชิต  ราชนีแทน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔ วิชิต  ราชนีแทน  
๑๕ นายสมพงษ์  แป้นชุมแสง ประธานชุมชนหมู่ที่  ๕ สมพงษ์  แป้นชุมแสง  
๑๖ นายวิโรจน์  เบี้ยกระโทก ประธานชุมชนหมู่ที่  ๑๑ วิโรจน์  เบี้ยกระโทก  
๑๗ นายประจวบ  สิ่วไธสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓ ประจวบ  สิ่วไธสง  
๑๘ นายสมชาย  พันธุ์วรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สมชาย  พันธุ์วรรณ์  
๑๙ นางสาวภาวิณี  ยืนยิ่ง ปลัดอ าเภอโนนสุวรรณ ภาวิณี  ยืนยิ่ง  
๒๐ นายวิทยา  ละครจันทร์ ผู้ช่วยปศุสัตว์อ าเภอโนนสุวรรณ วิทยา  ละครจันทร์  
๒๑ จ.ส.อ.สาคร  สิทธิพาชี เสมียนหน่วย สัสดีอ าเภอโนนสุวรรณ สาคร สิทธิพาชี  
๒๒ นางสาวสุนันท์  เธียรวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ สุนันท์  เธียรวรรณ  
๒๓ นายวีระ  โตสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ วีระ  โตสกุล  
๒๔ พ.ต.ต.ไพศาล ปันเร็ว สวป. สภ.โนนสุวรรณ  ไพศาล  ปันเร็ว  
๒๕ นางสาววรินทร  พัชนี หัวหน้าส านักปลัด วรินทร  พัชนี  

เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๐๐ น. 
นายเทียม   ชอบทดกลาง  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว                
เลขานุการสภาเทศบาล  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  เชิญครับ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  
ประจ าปี  ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

นายอนุชา  เจนถั่ว   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว           
ประธานสภาเทศบาล   สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีก่อนที่จะขอมติรับรองรายงานการประชุม ผมขอให้เลขานุการ
สภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนที่จะขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑๒  ท่าน                   
    ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นควรรับรองรายงานการ 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี ๒๕๕๗ 



 
-๓- 

วันที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี   
๒๕๕๗  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  สมัยสามัญ               
สมัยที่  ๓ ประจ าปี  ๒๕๕๗  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ด้วยคะแนนเสียง                 
๑๑   เสียง  ไม่เห็นด้วย  ๐  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง  มติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องด่วน  (เรื่องแจ้งเพื่อทราบ) 
นายอนุชา  เจนถั่ว    ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    ญัตติข้อบัญญัติค้างเพื่อพิจารณา  (เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว) 

๔.๑  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ตามท่ี  สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว   ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวาระที ่ ๒                        

และวาระที่ ๓  ในวันที่  ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่าง            
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ในวาระท่ีสอง 
ขั้นแปรญัตติ  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาทอ้งถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔   

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่  ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก        
ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว            
การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะ
พิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

 



 
-๔- 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น    

และขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดร้ายงานผลการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลรับทราบ  เชิญครับ 

นายนิยม  แสนศักดิ์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล     ท่านคณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิยม  แสนศักดิ์  
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผล ดังนี้ 
             ที ่  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
                        ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
                                                                  ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๕๗  

เรื่อง   ขอส่งรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ  จ านวน ๑  เล่ม    

        ๒. รายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ      
   จ านวน  ๑  ฉบับ 
ตามท่ี  สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้ก าหนดยื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
 เวลา ๑๑.๐๐ น. จนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว และในวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ      ค าแปรญัตติที่
คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว      
เมื่อประชุมเสร็จแล้ว โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติจัดท ารายงานผลการประชุมยื่นให้
ประธานสภาเทศบาล ประกอบด้วย ร่างเดิม ร่างที่แก้ไข รายงานสรุปย่อ นั้น 

เพ่ือให้ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้ อ งถิ่ น  พ . ศ . ๒๕๔๗ แก้ ไ ข เ พ่ิม เ ติ มถึ งฉบั บที่  ๒  พ . ศ . ๒๕๕๔  ข้ อ  ๕๐                  
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง
เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ          
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 



 
-๕- 

 เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้ แจงข้อสงสัยต่าง ๆ 
เกี่ยวกับรายงานนั้น 

บัดนี้   คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล  มายื่นขอแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  แต่อย่างใด  
ดังนั้น  จึงขอส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (ร่างเดิม) และรายงานผลการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ มายังท่านเพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป      

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    นิยม  แสนศักดิ ์
(นายนิยม  แสนศักดิ์) 

                   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
รายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘                        
 ที่ สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

                                วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  รายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘      
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว        
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ                               

จ านวน  ๑  ชุด 
         ตามท่ีมีการแปรญัตติ  เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คราวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 
๒๕๕๗ นั้น สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้ก าหนดยื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  วันที่ ๑๓ สิงหาคม  
๒๕๕๗  เวลา ๑๑.๐๐ น.จนถงึวันที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๕.๐๐ น.  และ
ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติในวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. นั้น    

      ผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้แล้ว     

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    
 



-๖- 
                 ขอแสดงความนับถือ 
         นิยม  แสนศักดิ ์

(นายนิยม  แสนศักดิ์) 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
วันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

เวลา  09.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายสุที  ค าสอน กรรมการ สุที  ค าสอน  
๒. นายนิยม   แสนศักดิ์ กรรมการ นิยม  แสนศักดิ์  
๓. นายบุญเรือน  ทองสะอาด กรรมการ บุญเรือน ทองสะอาด  
๔. นายมงคล  ดวงเดือน กรรมการ มงคล ดวงเดือน  
๕. นายสมัย  บุญประกอบ กรรมการ สมัย  บุญประกอบ  
6. นายมานพ  ดีสืบชาติ กรรมการ มานพ  ดีสืบชาติ  
7. นายเอม  โสมก าสด กรรมการ เอม   โสมก าสด  

เริ่มประชุม     เวลา  09.๐๐   น.  
คณะกรรมการแปรญัตติประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ  ประธานกรรมการฯ และ 
เลขานุการแปรญัตติ 

นายมานพ  ดีสืบชาติ   เสนอ  นายนิยม  แสนศักดิ์   เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
    ผู้รับรอง  คณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมด 
นายบุญเรือน ทองสะอาด   เสนอ นายมานพ  ดีสืบชาติ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
    ผู้รับรอง  คณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมด 
มติที่ประชุม     เห็นชอบให้นายนิยม  แสนศักดิ์   เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
    และนายมานพ  ดีสืบชาติ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
นายนิยม  แสนศักดิ์ ตามท่ีมีการแปรญัตติ  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ า 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  คราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจ าปี  พ.ศ. 

๒๕๕7  สภาเทศบาลได้ก าหนดเวลายื่นขอแปรญัตติในวันที่ ๑3  สิงหาคม  ๒๕๕7 
ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. จนถึงวันที่ ๑5 สิงหาคม  ๒๕๕7  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ซึ่งใน
ห้วงระยะเวลา  ดังกล่าวนั้น  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลมายื่นขอแปรญัตติ       
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 แต่อย่างใด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
นายนิยม  แสนศักดิ์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความถูกต้องขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติ 
ประธานคณะกรรมการแปรฯ   ในส่วนที่ ๑ ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขส่วนที่  ๑  ค าแถลงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  ก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่มี
คณะกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแก้ไขส่วนที่  ๑  ค าแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  ผมก็ขอมติที่ประชุมว่าคณะกรรมการ
แปรญัตติท่านใดเห็นควรให้คงร่างเดิมในส่วนที่  ๑ ค าแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8   ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 



-๗- 
-๒- 

มติที่ประชุม  เห็นควรให้คงร่างเดิมส่วนที่  ๑  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

นายนิยม  แสนศักดิ์  มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขส่วนที่  ๒  เทศบัญญัติ เรื่อง  
ประธานคณะกรรมการแปรฯ   งบประมาณรายจ่าย  ปะจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 ก็ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มี

คณะกรรมการแปรญัตติท่านใดขอแก้ไขส่วนที่  ๒  เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  ผมก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรให้คงร่าง
เดิมส่วนที่  ๒  เทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕8  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นควรให้คงร่างเดิมส่วนที่  ๒  เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายนิยม  แสนศักดิ์ ดังนั้นในส่วนรายละเอียดทั้งหมดแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานคณะกรรมการแปรฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  ให้คงร่างเดิม 
มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม   ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
นายนิยม  แสนศักดิ์ มีคณะกรรมการฯ ท่านใดจะเสนอหรือแก้ไขในส่วนใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ             
ประธานคณะกรรมการแปรฯ ปิดประชุม  
ปิดประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
    ...................................... 
  (ลงชื่อ)       มานพ  ดีสืบชาติ    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (นายมานพ  ดีสืบชาติ) 
                                                    เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ   
 

(ลงชื่อ)       นิยม  แสนศักดิ์   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
              (นายนิยม  แสนศักดิ์) 
                                                    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ   
              

นายอนุชา  เจนถั่ว    ทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้รายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมได้ 
    ทราบแล้ว  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามก็               

ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีขอมติรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ผมขอให้เลขานุการสภา
เทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนที่จะมีการขอมตผิลการแปรญัตติฯ เชิญครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑๒  ท่าน                   
    ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมือ่เลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นควรรับรองผลการแปรญัตติ                  

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอหรือไม ่ 
 



 

-๘- 
ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีคณะกรรมการแปร
ญัตติได้เสนอ  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นควรรับรองผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอ              
ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง ไม่เห็นด้วย  ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง                    
มติเป็นเอกฉันท์ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ก่อนที่จะเข้าสู่วาระท่ี  ๓ ขั้นลงมติ  ก่อนที่จะมีการลงมติผมขอชี้แจงระเบียบ                   
ประธานสภาเทศบาล      กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

แก้ไข เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้มีความ
เข้าใจมากข้ึน  ดังนี้ 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ 

และก่อนที่จะมีมติผมก็ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบว่า
จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมหรือไม่ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง                    
เลขานุการสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล   ขอเรียนว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม      
    ๑๒  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อจ านวนสมาชิกครบองค์ประชุมผมขอ เข้าวาระที่  ๓  ขั้นลงมต ิผมขอถาม 
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วทุกท่านว่าเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตราไว้เป็น                
เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่  
ถ้าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราไว้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราไว้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒ เสียง  ไม่เห็นด้วย  ๐ เสียง งดออกเสียง           
๐ เสียง  มติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   ร่างเทศบัญญัติท่ีเสนอใหม่  (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา) 
นายอนุชา  เจนถั่ว    ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติอื่น ๆ  (เรื่องอ่ืนๆ) 
นายอนุชา  เจนถั่ว    มีท่านใดจะพูดคุยหรือซักถามก็ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 



-๙- 
นายสมพงษ์  แป้นชุมแสง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานชุมชนหมู่ที่  ๕  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมพงษ์  แป้นชุมแสง  ประธานชุมชนหมู่ที่  ๕ 
 ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลน าเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ

เกี่ยวกับการพ่นหมอกควันซึ่งครั้งนี้ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร ผมขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องช่วยเข้าไปดูแลในเรื่องนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ                  
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย

เทียม  ชอบทดกลาง ท าหน้าที่เลขานุการสภา ส าหรับการพ่นหมอกควันผมขอฝาก
ทางรักษาราชการแทนหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เข้าไปดูแล
ประสานงานกับทางท่านประธานชุมชนหมู่ที่ ๕ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องพ่นหมอกควัน
ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    มีท่านใดจะเสนอหรือพูดคุยอีกก็ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนิยม  แสนศักดิ์                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ                   
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

ผมนายนิยม  แสนศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขอเสนอเรื่องจัดงานแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด ให้จัดขึ้นในช่วงตุลาคม เหมือนทุกปีครับ    

นายวิทยา  พานุช เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ                 
นักวิชาการศึกษา ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

ผมนายวิทยา  พานุช  นักวิชาการศึกษา ส าหรับเรื่องการจัดโครงการกีฬาต้านยา
เสพติด ซึ่งในปีนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณท่ีมากข้ึน และผมจะประสานงานไปยังท่าน
ผู้น าแต่ละหมู่บ้านเกี่ยวกับการซักซ้อมเตรียมพร้อมเก่ียวกับโครงการนี้ต่อไปครับ 
ขอขอบคุณครับ  

นายอนุชา  เจนถั่ว    มีท่านใดจะเสนอหรือพูดคุยอีกก็ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
พ.ต.ต.ไพศาล ปันเร็ว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  และ 
สวป. สภ.โนนสุวรรณ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมพ.ต.ต.ไพศาล  ปันเร็ว  สารวัตรป้องกันและ

ปราบปรามสถานีต ารวจโนนสุวรรณ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และ
มีเรื่องชี้แจงดังนี้ครับ เนื่องจากได้รับค าสั่งจาก คสช. มอบหมายให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติร่วมมือกับต ารวจภูธรเกี่ยวกับการจัดระบบการบริหารด้านการป้องกันความ
สงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัย ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ท้องถิ่นแต่ละชุมชนและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในงบประมาณ
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของต ารวจ และส านักงานต ารวจแห่งชาติได้
ก าหนดให้ทางสถานีต ารวจภูธรโนนสุวรรณด าเนินการน าเสนอโครงการจ านวน ๔ 
โครงการซึ่งรายละเอียดทางผมได้ส่งมายังเทศบาลต าบลโกรกแก้วเพ่ือพิจารณา 

 



-๑๐- 
โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผมขอฝากทางท่านผู้บริหารได้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย 
ขอขอบคุณครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    มีท่านใดจะเสนอหรือพูดคุยอีกก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมก็ขอขอบคุณทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และผมขอปิดประชุม 
ปิดประชุม      เวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 
     ************************************ 
 
 

 (ลงชื่อ)                                    ผู้จดบันทึกการประชุมสภาฯ 
                                                    (นางสาวเจนจิรา  เสาวพันธ์) 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเมื่อวันที่….................เดือน....................................พ.ศ.................... 
 

                                                     (ลงชื่อ)                           ประธานกรรมการ 
                                                              (นายเอม  โสมก าสด) 
                                                    (ลงชื่อ)                             กรรมการ 
                                                              (นายพราม  แก้วยก) 

 
                                                      (ลงชื่อ)                           กรรมการ/เลขานุการ 
                                                               (นายมงคล  ดวงเดือน) 

 
สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาแล้ว  เมื่อวันที่…........เดือน……………………………….พ.ศ......... 
 

                                                        (ลงชื่อ)                        ประธานสภาเทศบาล 
                                                            (นายบุญเรือน  ทองสะอาด) 

          
       ขอรับรองว่าถูกต้องตามมติที่ประชุม 
 
 
 
            (นายเทียม  ชอบทดกลาง) 
                  ปลัดเทศบาล 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 
 


