
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3 

วันท่ี  ๑5  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาดชั้น ๒ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

เริ่มการประชุมเวลา  ๑๓.๐๐น. เลิกประชุมเวลา  ๑4.๐๐น.  
************************************ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุวรรณ จันทร์เกตุ ประธานกรรมการ สุวรรณ จันทร์เกตุ  
๒ นายกอง พรมลา กรรมการ กอง พรมลา  
๓ นายอดุลย์ สิมมี กรรมการ/เลขานุการ อดุลย์ สิมมี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายไสว เกตุมาลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ไสว เกตุมาลา  
๒ นายธงชัย วันนิจ เลขานายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ธงชัย วันนิจ  
๓ นายชาญชัย วีรปัญญานนท์ หัวหน้าส านักปลัด ชาญชัย วีรปัญญานนท์  

 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสุวรรณ  จันทร์เกตุ ประธานกรรมการแปรญัตติได้กล่าวเปิดประชุม และ

ด าเนินการประชุม 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมท่ีทราบ 
นายสุวรรณ   จันทร์เกตุ      ประธานกรรมการ 
  ตามที่สภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖2 และมีมติก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแปรญัตติ ใน
วันที่ 7 สิงหาคม  2562 และหมดระยะเวลาการยื่นแปรญัตติในวันที่ 14  สิงหาคม ๒๕62 นั้น ใน
เวลาราชการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าแปรญัตติใด ๆ โดยยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ไว้คงเดิมและไม่มีค าสงวนการแปรญัตติในครั้งนี้ครับ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานประชุมคราวท่ีแล้ว ในวันท่ี 1๔ สิงหาคม ๒๕62 
มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน ๓ เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
นายสุวรรณ   จันทร์เกตุ      ประธานกรรมการ 

   -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๙ ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างเทศบัญญัติน้ัน ไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยระเอียด และที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้องด าเนิน
ระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติที่สภาท้องถ่ินตามก าหนดระยะเวลาหนึ่ง ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใด
เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ก็ให้เสนอ 

  



-2- 
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ ในกรณีที่สมาชิกท้องถ่ิน เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
ท้องถ่ิน รับเองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
-  ในกรณีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณแจะ
กระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมี
จ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
-  ปรากฏว่าในระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕๖2 ในเวลาราชการ  ไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลฯท่านใดย่ืนขอเสนอขอยื่นแปรญัตติต่อคณะกรรมการการแปรญัตติ 

นายสุวรรณ   จันทร์เกตุ      ประธานกรรมการ 
- ในเมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดยื่นขอเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการการแปรญัตติในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3 ผมจะขออมติที่ประชุมในการ   
ให้ยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไว้คงเดิม และผ่านวาระ
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติปี ๒๕๖3 ในวาระที่ ๒ (ข้ันแปรญัตติ)ผ่านวาระการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติปี ๒๕๖3 ในวาระที่๒ (ข้ันแปรญัตติ) และรายงานต่อประธานสภา ภายในวันที่ 15 
สิงหาคม  2562  และรายงานต่อสภาเทศบาลต าบาลโนนสะอาดในวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖
2 ต่อไป 

มติท่ีประชุม  - มีมติยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไว้คงเดิม และ
ผ่านวาระการพิจารณาร่างเทศบัญญัติปี ๒๕๖3 ในวาระท่ี๒ (ขั้นแปรญัตติ) โดยรายงาน
ต่อประธานสภา ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม  2562  และรายงานต่อสภาเทศบาลต าบาล
โนนสะอาดในวันท่ี 22 สิงหาคม ๒๕๖2 ต่อไป  จ านวน  ๓ เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายสุวรรณ   จันทร์เกตุ      ประธานกรรมการ 

 -  คณะกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อราชการเพิ่มเติมที่ประชุม หรือไม่ ครับ 
หากไม่มีเรื่องใด กระผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑4.๐๐น. 
  

ลงช่ือ    อดุลย์  สิมม ี ผู้บันทกึการประชุม 
            (นายอดุลย์  สิมม)ี  

                     กรรมการ/เลขานุการ 
 

ลงช่ือ  สุวรรณ  จันทร์เกตุ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสุวรรณ  จันทรเ์กต)ุ  

                         ประธานกรรมการ 
 


