บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลสนม
วัน ศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม
*************************
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ชื่อ - สกุล
นายหาญ ดวงสี
นายสุธี สมเสร็จ
นายเหมือนทม สายกระสุน
นายอวยชัย แสงกล้า
นายอำนวย แสงกล้า
นายประวิท สุธรรม
นายตรีเพชร จิตหนักแน่น
นางคำสิงห์ เมืองเจริญ
นางนิลพัตรา สอนดี
นายอาทิตยชัย สายธนู
นายอินทจักร ศิลาอ่อน

ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลสนม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม

ลายมือชื่อ
-หาญ ดวงสี-สุธี สมเสร็จ-เหมือนทม สายกระสุน-อวยชัย แสงกล้า-อำนวย แสงกล้า-ประวิท สุธรรม-ตรีเพชร จิตหนักแน่น-คำสิงห์ เมืองเจริญ-นิลพัตรา สอนดี-อาทิตยชัย สายธนู-อินทจักร ศิลาอ่อน-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ชื่อ - สกุล
นายเพชร แสนสุข
นายสุพัฒน์ เจริญพร
นางสาวจินตนา คำนุ
นางสาววีนัส อรรถสกุลรัตน์
นายเสมียน ประสมกล้า
นายบุญเพ็ง ผาสุข
นายขุน สินโท
นางแสงจันทร์ สระสม
นายกวีกร สานุสันต์
นายสายโรจน์ ยอดอินทร์
นางนิษา นันทะพันธ์

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลสนม
รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม
รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการส่วนตัวนายกเทศมนตรีฯ
ท้องถิ่นอำเภอสนม
ปลัดเทศบาลตำบลสนม
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ
- เพชร แสนสุข -สุพัฒน์ เจริญพร-จินตนา คำนุ-วีนัส อรรถสกุลรัตน์ -ติดภารกิจ-บุญเพ็ง ผาสุข-ขุน สินโท-ติดภารกิจ-กวีกร สานุสันต์-สายโรจน์ ยอดอินทร์-นิษา นันทะพันธ์-

~๒~
๑๒.

พ.จ.อ.ปราโมทย์ ดาทอง

๑๓.
๑๔.
๑๕.

นางประภัสสร ผิวหอม
นายอัธรินทร์ แจ้งสว่าง
นายวนัส พรหมบุตร

ผูอ้ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ปราโมทย์ ดาทอง-ประภัสสร ผิวหอม-อัธรินทร์ แจ้งสว่าง-วนัส พรหมบุตร/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
๑๖. นางสาวสุภาพร บูรณ์เจริญ
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

นางสาววรัญญา บุญมาก
นางสุธาสินี พลเศพย์
จ.อ.นิรันดร์ บุญเหลือง
นางสาวเพ็ญพิชชา ชัยช่วย
นางสาวลดาวัลย์ สุขเกษม
นางสาวจริยา แก้วเขียว
นายธราพงษ์ สาลีงาม

๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.

นางสาวณัฐชิญา สมทิพย์
นางนวลละออง ภาชื่น
นางสาวบุษบา เจริญไข
นายนิคม งามวิไล
นายสุวิพล ศิลาอ่อน
นายอรรถวิทย์ ตระกูลสุข
นายบุญทัน แขวงซ้าย
นายประจักร ร่วมดี
นายอุไล ทองด้วง
นางพลอยมณี ศิลาอ่อน
นายสินถนอม ศิลาอ่อน
นางวันเพ็ญ ประสมกล้า
นายสารวย สะสม
นางอุไร ศรีวงศ์

ตำแหน่ง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญ
การ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กำนันตำบลสนม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
ประธานชุมชน ศรีธาตุสามัคคี
ประธานชุมชน ศรีนครร่วมใจ
ประธานชุมชน ร่วมใจพัฒนา
ประธานชุมชน หนองตาด
ประธานชุมชน โคกสะอาด

ลายมือชื่อ
-สุภาพร บูรณ์เจริญ-ลาคลอด-สุธาสินี พลเศพย์-ติดภารกิจ-เพ็ญพิชชา ชัยช่วย-ลดาวัลย์ สุขเกษม-จริยา แก้วเขียว-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-นวลละออง ภาชื่น-บุษบา เจริญไข-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ
-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-

~๓~
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.

นางสาวสมคิด แสงแก้ว
นางวิไล จันดารักษ์
นายไพรัช จันดารักษ์
นางศิรวิ ฒ
ั น์ บุตมิ าลย์
นายบัวลา จันดารักษ์
นายเอกภาพ สะสม
นายโส นันทะพันธ์
นายประสิทธิ ์ สาราญสุข
นายอุทยั ชัยงาม
นางอาภาภรณ์ จิตหนัก
แน่น

ประธานชุมชน หัตถชัยบ้านโดน
ประธานชุมชน แสนสมบูรณ์
ประธานชุมชน หนองสิมสามัคคี
ประธานชุมชน บึงนครพัฒนา
ประธานชุมชน พัฒนกิจ
ประชาชน หมู่ท่ี ๑
ประชาชน หมู่ท่ี ๑
ประชาชน หมู่ท่ี ๑
ประชาชน หมู่ท่ี ๒
ประชาชน หมู่ท่ี ๒

-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ไพรัช จันดารักษ์-ศิรวิ ฒ
ั น์ บุตมิ าลย์-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-อุทยั ชัยงาม-ติดภารกิจ/ผู้ร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.

ชื่อ - สกุล
นางเพ็ญแข จันทร์สุวรรณ
นางลาดวน เมืองเจริญ
นายวิจติ ร สะสม
นางพิน สมันสุข
นางเขียว หาญชนะ
นายบุบผา ประสมกล้า
นางสาวศิรริ ตั น์ ทองด้วง
นางสาวบุษยา สายบุตร
นางอริยา สอนดี
นางสมบูรณ์ ปรินทา
นางสาวพิรยิ า ศิลาอ่อน
นางสาวธณัชพร ใจอดทน
นางกาญจนา กิง่ มาลา

ตำแหน่ง
ประชาชน หมู่ท่ี ๕
ประชาชน หมู่ท่ี ๕
ประชาชน หมู่ท่ี ๘
ประชาชน หมู่ท่ี ๘
ประชาชน หมู่ท่ี ๑๑
ประชาชน หมู่ท่ี ๑๑
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประชาชนหมู่ท่ี ๒
ประชาชนหมู่ท่ี ๒
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ลายมือชื่อ
-เพ็ญแข จันทร์สุวรรณ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ศิรริ ตั น์ ทองด้วง-บุษยา สายบุตร-อริยา สอนดี-สมบูรณ์ ปรินทา-พิรยิ า ศิลาอ่อน-ธณัชพร ใจอดทน-กาญจนา กิง่ มาลา-

~๔~

/เริ่มประชุม...
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เลขานุ ก ารสภาฯ เชิ ญ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก คนเข้ า ห้ อ งประชุ ม แล้ ว รายงาน
ประธานสภาฯ ว่าสมาชิกสภาฯ มาพร้อมในที่ประชุมและครบองค์ประชุมแล้วได้เชิญ
ประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเชิญประธานสภาฯ ได้นั่งที่เรียบร้อย
ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้ บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้นำชุมชนประธานชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม ในวันนี้ สภาเทศบาลตำบลสนมได้กำหนดวันประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งงานกิจการสภาได้ส่ง
ระเบียบวาระประชุมให้ท่านทราบล่ว งหน้าแล้วนั้น วันนี้เป็นวันศุกร์ ที่ ๒๘ เดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นะครับ ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบแล้วครบองค์ประชุมแล้ว เพื่อไม่
เป็นการเสียเวลา ผมขอนำท่านสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

~๕~
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การ
บริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบล
ขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เวลา ๐๘.๔๕ น. เป็นต้นไป ขอนำท่านเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๕๕๖๓ มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุม โปรดยก
มือรับรองด้วย ครับ
มติที่ประชุม

มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๕๕๖๓
รับรอง
๑๑ เสียง
ไม่รับรอง
๐ เสียง
งดออกเสียง - เสียง
เลขานุการสภาฯ
(ปราโมทย์ ดาทอง) เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที ่ เ คารพ สมาชิ ก สภาฯ ผู ้ ท รงเกี ย รติ คณะผู ้ บ ริ ห าร และ

ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ครับ
ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนม ขอนำท่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ ญั ต ติ เรื ่ อ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
/วาระที่ ๒...
วาระที่ ๒ ขัน้ แปรญัตติ
ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามที่ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
(ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่าน
มาที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระแรกขั้นรับหลักการแล้วนะครับ
หลังจากนั้นให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ เพื่อพิจารณาโดย
ละเอียด ตามข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุ ม

~๖~

เลขานุการสภาฯ

สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นะครับ ก่อนที่จะ
พิจ ารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างเทศบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็ให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนม ท่านพันจ่าเอก
ปราโมทย์ ดาทอง ได้ ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนมทราบ
เชิญครับ

(ปราโมทย์ ดาทอง)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕๐ กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อ
แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้าข้อความในข้ อใดที่ ได้ม ีมติ ไปแล้ว ขัด แย้ง กันหรื อบกพร่อ งในสาระสํ า คั ญ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มี
มติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา
เฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้
/ถ้าข้อขัดแย้ง...
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดี ยว
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

~๗~
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภากำหนด ตามข้อ ๔๕ วรรคสามและข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายการขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติ จ่าย เว้นแต่จะได้รับการรับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด
ข้ อ ๑๐๘ เมื ่ อ มี ญ ั ต ติ จ ะต้ อ งให้ ค ณะกรรมการสภาท้ อ งถิ ่ น พิ จ ารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้ าที่ตรงกับญัตติ
หรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้น หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาญัตตินั้น
ข้ อ ๑๑๐ ญั ต ติ ร ่ า งข้ อ บั ญ ญั ต ิ ท ี ่ ส ภาท้ อ งถิ ่ น ลงมติ ร ั บ หลั ก การ และส่ ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้ง
รายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจน
การสงวนคำแปรญัตติด้วย
วันนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ได้ส่งร่างเทศบัญญัติตามร่างเดิม และตามที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นแปร โดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลสนม และ

~๘~

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

สมาชิกสภาฯ
(นิลพัตรา สอนดี)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม ได้ยื่นขอแปรญัตติ ดังเอกสารที่ส ่งให้ทุกท่านก่อน
ประชุมสภาฯ ในวันนี้แล้วขอชี้แจงเท่านี้ครับ
/ขอขอบคุณ...
ขอขอบคุณท่านพันจ่าเอกปราโมทย์ ดาทอง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนม ที่ได้
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมได้เลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติ จำนวน ๗ คน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ ดังนี้
๑. นายหาญ ดวงสี
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
๒. นายตรีเพชร จิตหนกแน่น
กรรมการแปรญัตติฯ
๓. นายประวิท สุธรรม
กรรมการแปรญัตติฯ
๔. นางคำสิงห์ เมืองเจริญ
กรรมการแปรญัตติฯ
๕. นายอาทิตยชัย สายธนู
กรรมการแปรญัตติฯ
๖. นายอินทจักร ศิลาอ่อน
กรรมการแปรญัตติฯ
๗. นางนิลพัตรา สอนดี
กรรมการแปรญัตติฯ/เลขานุการ
มติของที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมกำหนดให้มีระยะเวลารับแปรญัตติ
จำนวน ๓ วัน ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รวมเป็นจำนวน ๒๔ ชั่วโมง ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน
เทศบาลตำบลสนม ในการพิ จ ารณาในวาระที ่ ๒ ขั ้ น แปรญั ต ติ น ั ้ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง
ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นผมก็ขอเชิญเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงการรับแปรญัตติและความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญั ต ติ ร ่ า งเทศบั ญ ญั ต ิ ใ ห้ ท ี ่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตำบลสนมท ราบ ขอเชิ ญ
สท.นิลพัตรา สอนดี ได้ทำหน้าที่ชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ตลอดทั้งผู้เข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมทุกท่าน สำหรับการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีผู้มาแปรญัตติประกอบไปด้วย
๑. สมาชิกสภาเทศบาล โดยนายอวยชัย แสงกล้า เป็ นผูย้ ่นื แปรญัตติขอลด
จานวนเงินที่ขออนุ ญาตจ่าย จานวน ๔ รายการ เป็ นเงินจานวน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

~๙~
๒. รองประธานสภาเทศบาล โดยนายสุธี สมเสร็จ เป็ นผูย้ ่นื แปรญัตติขอลด
จานวนเงินทีข่ ออนุญาตจ่าย จานวน ๗ รายการ เป็ นเงินจานวน ๕๕๘,๙๖๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อ ยหกสิบบาทถ้ว น-) ขอแปรญัต ติรายจ่ายขึ้นใหม่
จานวน ๑ รายการ เป็ นเงินจานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
๓. สมาชิกสภาเทศบาล โดยนายประวิท สุธรรม เป็ นผู้ย่นื แปรญัตติขอลด
รายจ่ายจานวน ๑ รายการ เป็ นเงินจานวน ๗๕,๐๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน-)
/๔. สมาชิก...
๔. สมาชิกสภาเทศบาล โดยนายเหมือนทม สายกระสุน เป็ นผูย้ ่นื แปรญัตติ
ขอลดรายจ่ายจานวน ๒ รายการ เป็ นเงินจานวน ๓๖๔,๗๒๘ บาท (-สามแสนหก
หมื่นสีพ่ นั เจ็ดร้อยยีส่ บิ แปดบาทถ้วน-)
๕. นายกเทศมนตรีตาบลสนม โดยนายเพชร แสนสุข เป็ นผู้ย่นื แปรญัตติ
เพิม่ เติมรายจ่าย จานวน ๕ รายการ เป็ นเงินจานวน ๘๓๖,๗๖๐ บาท (-แปดแสน
สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-)
๖. ประธานสภาเทศบาล โดยนายหาญ ดวงสี เป็ นผู้ย่นื แปรญัต ติขอลด
รายจ่ายจานวน ๑ รายการ เป็ นเงินจานวน ๕๑๔,๘๐๐ บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่
พันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๗. สมาชิกสภาเทศบาล โดยนายอาทิตยชัย สายธนู เป็ นผู้ย่นื แปรญัต ติ
รายจ่ายขึน้ ใหม่ จานวน ๑ รายการ เป็ นเงินจานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (-สามหมื่นบาท
ถ้วน-)
เมื่อวัน ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในการประชุมของคณะกรรมการแปรญั ต ติ มี
กรรมการแปรญัตติได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปได้ดังต่อไปนี้
๑. สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลสนม โดยนายอวยชัย แสงกล้า เป็ นผู้ยื่น
แปรญัตติ ข อลดจานวนเงิ นที่ ขออนุ ญาตจ่าย จานวน ๔ รายการ เป็ นเงิ น
จานวน ๑๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่ งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
มติ ที่ประชุม
- มีผู้รบั รองจานวน ๒ ท่าน ประกอบด้ว ย นายเหมือ นทม สายกระสุน
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสนม และนางนิลพัต รา สอนดี สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสนม
- จากการชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว การตัง้ งบประมาณมียอดคงเหลือประกอบ
กับการเบิกจ่ายมีงบประมาณเพียงพอ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

~ ๑๐ ~
๑. งบประมาณปรากฏตามร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. แผนงานบริหารงานทัวไป
่ งานบริหารทัวไป
่ งบดาเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวฯ
ตัง้ ไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ขอแปรลดจานวน ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือจานวน ๒๕,๐๐๐
บาท
(-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๙/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๒. แผนงานบริหารงานทัวไป
่ งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ งบดาเนินงาน
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัวฯ ตัง้ ไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ขอแปรลดจานวน ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือจานวน
๒๕,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๕๔/๑๙๗
/มติ ...
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๓. แผนงานบริหารงานทัวไป
่ งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวฯ
ตัง้ ไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ขอแปรลดจานวน ๓,๐๐๐ บาท คงเหลือจานวน ๑๗,๐๐๐
บาท
(-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๗๓/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๔. แผนงานสาธารณสุ ข งานบริห ารทัว่ ไปเกี่ย วกับ สาธารณสุ ข งบ
ดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ เพื่อจ่ายเป็ นค่า
วัส ดุ ง านบ้า นงานครัว ฯ ตัง้ ไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท ขอแปรลดจ านวน ๕,๐๐๐ บาท
คงเหลือจานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๒๘/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง

~ ๑๑ ~
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๒. รองประธานสภาเทศบาล โดยนายสุ ธี สมเสร็จ เป็ นผู้ยื่ น แปร
ญัตติ ขอลดจานวนเงิ นที่ ขออนุญาตจ่าย จานวน ๗ รายการ เป็ นเงิ นจานวน
๕๕๘,๙๖๐ บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิ บบาทถ้วน-) ขอแปร
ญัตติ รายจ่ายขึ้นใหม่จานวน ๑ รายการ เป็ นเงิ นจานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน-)
มติ ที่ประชุม
- มีผู้รบั รองจานวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นายหาญ ดวงสี ประธานสภา
เทศบาลต าบลสนม และนางนิล พัต รา สอนดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสนม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้
๑. งบประมาณปรากฏตามร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. แผนงานบริห ารงานทัวไป
่ งานบริหารทัวไป
่ งบดาเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่อ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ รายการ (๒) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ ตัง้ ไว้
๒๘๓,๐๐๐ บาท ขอแปรลดจานวน ๑๙๒,๔๔๐ บาท คงเหลือจานวน ๙๐,๕๖๐ บาท
(-เก้าหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๖/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
/๒. แผน
งาน...
๒. แผนงานบริหารงานทัวไป
่ งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ งบดาเนินงาน
หมวดค่ า ตอบแทน ประเภท ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายการ (๑) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ
ตัง้ ไว้ ๑๓๕,๐๐๐ บาท ขอแปรลดจานวน ๙๑,๘๐๐ บาท คงเหลือจานวน ๔๓,๒๐๐
บาท (-สีห่ มื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๔๔/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๓. แผนงานบริหารงานทัวไป
่ งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน หมวด
ค่ าตอบแทน ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ รายการ (๑) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ ตัง้ ไว้

~ ๑๒ ~
๗๖,๐๐๐ บาท ขอแปรลดจานวน ๕๑,๖๘๐ บาท คงเหลือจานวน ๒๔,๓๒๐ บาท (สองหมื่นสีพ่ นั สามร้อยยีส่ บิ บาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๖๔/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๔. แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกี
่
่ยวกับการศึกษา งบดาเนินงาน
หมวดค่ า ตอบแทน ประเภท ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายการ (๑) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ
ตัง้ ไว้ ๖๗,๐๐๐ บาท ขอแปรลดจานวน ๔๕,๕๖๐ บาท คงเหลือจานวน ๒๑,๔๔๐
บาท
(-สองหมื่นหนึ่งพันสีร่ อ้ ยสีส่ บิ บาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๙๐/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๕. แผนงานการศึก ษา งานระดับ ก่ อ นวัย เรีย นและประถมศึก ษา งบ
ด าเนิ น งาน หมวดค่ า ตอบแทน ประเภท ค่ า ตอบแทนผู้ป ฏิบัติร าชการอัน เป็ น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายการ (๑) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็ นกรณีพเิ ศษ ตัง้ ไว้ ๑๒๑,๐๐๐ บาท ขอแปรลดจานวน ๘๒,๒๘๐ บาท คงเหลือ
จานวน ๓๘,๗๒๐ บาท (-สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยีส่ บิ บาทถ้วน-) ปรากฏใน
หน้า ๑๐๙/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๖. แผนงานสาธารณสุ ข งานบริห ารทัว่ ไปเกี่ ย วกับ สาธารณสุ ข งบ
ด าเนิ น งาน หมวดค่ า ตอบแทน ประเภท ค่ า ตอบแทนผู้ป ฏิบัติร าชการอัน เป็ น
ประโยชน์แก่องค์กร
/ปกครอง...
ปกครองส่ว นท้องถิ่น รายการ (๑) เงินประโยชน์ ต อบแทนอื่นเป็ นกรณี
พิเ ศษ ตัง้ ไว้ ๗๘,๐๐๐ บาท ขอแปรลดจานวน ๕๓,๐๔๐ บาท คงเหลือ จานวน
๒๔,๙๖๐ บาท
(-สองหมื่นสี่พนั เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า
๑๑๕/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง

~ ๑๓ ~
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๗. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกี
่
่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ด าเนิ น งาน หมวดค่ า ตอบแทนประเภทค่ า ตอบแทนผู้ป ฏิบัติร าชการอัน เป็ น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายการ (๒) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็ นกรณีพเิ ศษ ตัง้ ไว้ ๖๒,๐๐๐ บาท ขอแปรลดจานวน ๔๒,๑๖๐ บาท คงเหลือ
จานวน ๑๙,๘๔๐ บาท (-หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสีส่ บิ บาทถ้วน-) ปรากฏใน
หน้า ๑๔๘/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
ขอเสนอแปรญัตติรายจ่ายขึน้ ใหม่ จานวน ๑ รายการ
๑. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกี
่
่ยวกับสาธารณสุข งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ
รายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ รายการ โครงการฝึ ก อบรมสัม มนาและศึ ก ษาดู ง าน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ขอแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ จานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงินจานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
มติ ที่ประชุม
- มีผู้รบั รองจานวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย นายหาญ ดวงสี ประธานสภา
เทศบาลตาบลสนม นายอาทิตยชัย สายธนู สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสนม และ
นายเพชร แสนสุข นายกเทศมนตรีตาบลสนม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๓. สมาชิ กสภาเทศบาล โดยนายประวิ ท สุธรรม เป็ นผู้ยื่นแปรญัตติ
ขอลดรายจ่ายจานวน ๑ รายการ เป็ นเงิ นจานวน ๗๕,๐๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน-)
มติ ที่ประชุม
- มีผู้รบั รองจานวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นายอวยชัย แสงกล้า สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลสนม และนายอินทจักร ศิลาอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สนม

~ ๑๔ ~
/คณะกรรมการ...
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้
๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกี
่
่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดค่ า ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ ๑)
โครงการจัดซื้อรถสามล้อบรรทุก ตัง้ ไว้ ๗๕,๐๐๐ บาท ขอแปรลดรายจ่ายจานวน
๗๕,๐๐๐ บาท คงเหลือจานวน ๐ บาท (-ศูนย์บาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๖๑/
๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๔. สมาชิ กสภาเทศบาล โดยนายเหมือนทม สายกระสุน เป็ นผู้ยื่น
แปรญัตติ ขอลดรายจ่ายจานวน ๒ รายการเป็ นเงิ นจานวน ๓๖๔,๗๒๘ บาท
(-สามแสนหกหมื่นสี่พนั เจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน-)
มติ ที่ประชุม
- มีผู้รบั รองจานวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นางนิลพัต รา สอนดี สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลสนม และนายอินทจักร ศิลาอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สนม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค รายการ
๖) โครงการก่อสร้างบ่อดักขยะ บริเวณถนนนาโชคประชามีสุขตัดแยกถนนราษฎร์
อุทศิ ตัง้ ไว้ ๑๐๔,๐๐๐ บาท ขอแปรลดรายจ่ายจานวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ
จานวน ๐ บาท (-ศูนย์บาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๘๓/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๒ เสียง (นายตรีเพชร จิตหนักแน่ น และนายประวิท
สุธรรม)
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๕ เสียง (นายหาญ ดวงสี, นางคาสิงห์ เมืองเจริญ,
นายอาทิตยชัย สายธนู, นายอินทจักร ศิลาอ่อน และนางนิลพัตรา สอนดี)
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
ผูแ้ ปรญัตติ มิได้สงวนคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค รายการ
๘) โครงการก่อสร้างแท่นศาลพระภูมิ พร้อมศาลพระภูมริ ุ่นพระปรางค์สามยอด ตัง้

~ ๑๕ ~
ไว้ ๒๖๐,๗๒๘ บาท ขอแปรลดรายจ่ายจานวน ๒๖๐,๗๒๘ บาท คงเหลือจานวน ๐
บาท (-ศูนย์บาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๘๕/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๑ เสียง (นายอาทิตยชัย สายธนู)
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๕ เสียง (นายหาญ ดวงสี, นายตรีเพชร จิตหนัก
แน่น, นางคาสิงห์ เมืองเจริญ, นายอินทจักร ศิลาอ่อน และนางนิลพัตรา สอนดี)
- งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง (นายประวิท สุธรรม)
/ผูแ้ ปรญัตติ...
ผูแ้ ปรญัตติ มิได้สงวนคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ
๕. นายกเทศมนตรีตาบลสนม โดยนายเพชร แสนสุข เป็ นผู้ยื่นแปร
ญัตติ เพิ่ มเติ มรายจ่าย จานวน ๕ รายการ เป็ นเงิ นจานวน ๘๓๖,๗๖๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิ บบาทถ้วน-)
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้
๑. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดาเนินงาน หมวดค่า
วัส ดุ ประเภทวัส ดุการเกษตร รายการ เพื่อ จ่ายเป็ นค่ าวัส ดุการเกษตรฯ ตัง้ ไว้
๖๐,๐๐๐ บาท ขอแปรเพิม่ จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงินจานวน ๑๐๐,๐๐๐
บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๘๙/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ ๒) โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน ตัง้ ไว้ ๑๔๒,๐๐๐ บาท ขอแปร
เพิม่ จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงินจานวน ๒๔๒,๐๐๐ บาท (-สองแสนสีห่ มื่น
สองพันบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๖๗/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ ๓) โครงการส่งเสริม

~ ๑๖ ~
พัฒนาอาชีพต่าง ๆ ให้กบั ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสนม ตัง้ ไว้ ๒๕,๐๐๐
บาท ขอแปรเพิม่ จานวน ๒๖,๙๖๐ บาท รวมเป็ นเงินจานวน ๕๑,๙๖๐ บาท (-ห้า
หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๖๗/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ นิ และ
สิ่งก่ อ สร้าง รายการ ๑) ค่ าบารุงรักษาและปรับ ปรุ งที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง ตัง้ ไว้
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ขอแปรเพิ่ม จ านวน ๕๘๙,๘๐๐ บาท รวมเป็ น เงิน จ านวน
๑,๙๘๙,๘๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ปรากฏ
ในหน้า ๑๘๖/๑๙๗
/มติ ...
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบเงินอุดหนุ น หมวดเงินอุดหนุ น ประเภทเงินอุ ดหนุ นเอกชน
รายการ ๑) อุดหนุนให้กลุ่มอาชีพ ชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้ น ตัง้ ไว้ ๑๒๐,๐๐๐
บาท ขอแปรเพิม่ จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงินจานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (-สอง
แสนบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๗๐/๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๖. ประธานสภาเทศบาล โดยนายหาญ ดวงสี เป็ นผู้ยื่นแปรญัตติ ขอ
ลดรายจ่ายจานวน ๑ รายการ เป็ นเงิ นจานวน ๕๑๔,๘๐๐ บาท (-ห้าแสนหนึ่ ง
หมื่นสี่พนั แปดร้อยบาทถ้วน-)
มติ ที่ประชุม
- มี ผู้ ร ับ รองจ านวน ๒ ท่ า น ประกอบด้ ว ย นายสุ ธี สมเสร็ จ รอง
ประธานสภาเทศบาลตาบลสนม และนายอาทิตยชัย สายธนู สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสนม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

~ ๑๗ ~
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประเภทค่า ก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค รายการ
๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบรางยู ถนนประชาสันติ ซอย ๑ รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น สร.ถ.๒๐-๐๓๓ ตัง้ ไว้ ๕๑๔,๘๐๐ บาท ขอแปรลดรายจ่า ยจานวน
๕๑๔,๘๐๐ บาท คงเหลือจานวน ๐ บาท (-ศูนย์บาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๗๙/
๑๙๗
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
๗. สมาชิ กสภาเทศบาล โดยนายอาทิ ตยชัย สายธนู เป็ นผู้ยื่นแปร
ญัตติ รายจ่ายขึ้นใหม่ จานวน ๑ รายการ เป็ นเงิ นจานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (-สาม
หมื่นบาทถ้วน-)
มติ ที่ประชุม
- มีผู้รบั รองจานวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย นายหาญ ดวงสี ประธานสภา
เทศบาลตาบลสนม นายสุธี สมเสร็จ รองประธานสภาเทศบาลตาบลสนม และนาย
เพชร แสนสุข นายกเทศมนตรีตาบลสนม
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้
(หาญ ดวงสี)
๑. แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานกี ฬ าและ
นันทนาการ
/งบดาเนินงาน...
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ ขอแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ น
เงินจานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-)
มติ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
เลขานุการสภาฯ
- เห็นชอบ จานวน ๗ เสียง
(ปราโมทย์ ดาทอง)
- ไม่เห็นชอบ จานวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จานวน ๐ เสียง
ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

ขอขอบคุณท่าน สท. นิลพัตรา สอนดี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ในการพิจารณาวาระที่ ๒ ก็ได้พิจารณาพอสมควรแล้ว
เฉพาะกรณีที่มีการแปรญัตตินะครับ ในขั้นตอนลำดับต่อไป ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสนมได้ล งมติทีล ะรายการตามที่ ได้ มีก ารแปรญัตติ ผมขอให้เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลสนม ได้ตรวจสอบองค์ประชุมตาม ข้อ ๗๖ ที่กล่าวว่า ก่อนการลงมติทุก

~ ๑๘ ~
ครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบ
จํานวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจํานวนเป็น
องค์ประชุม จะทําการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ เชิญครับ

มติที่ประชุม

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมแล้ว
มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ครบตามที่ลงชื่อในการเข้าประชุมวันนี้
จำนวน ๑๑ ท่าน ขอให้ดำเนินการลงมติต่อไปครับ
ขอบคุณ ท่านเลขานุการสภาฯเทศบาลตำบลสนม ครั บ ในการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้น
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก็ขอให้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนมได้ลงมติทีละรายการ ดังนี้
รายการที่ ๑
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวฯ ตั้งไว้
๓๐,๐๐๐ บาท ขอแปรลดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (-สอง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๙/๑๙๗

มติที่ประชุม

ที ่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตำบลสนมเห็ น ชอบให้ ต ั ้ ง ไว้ ต ามร่ า งเดิ ม และตามมติ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
/รายการที่ ๒...

มติที่ประชุม

รายการที่ ๒
แผนงานบริหารงานทัวไป
่
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
งบดาเนินงาน
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวฯ ตัง้ ไว้
๓๐,๐๐๐ บาท ขอแปรลดจานวน ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือจานวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๕๔/๑๙๗

~ ๑๙ ~

ที ่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตำบลสนมเห็ น ชอบให้ ต ั ้ ง ไว้ ต ามร่ า งเดิ ม และตามมติ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง

มติที่ประชุม

รายการที่ ๓
แผนงานบริหารงานทัวไป
่
งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
รายการ เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวฯ ตัง้ ไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ขอแปรลด
จานวน ๓,๐๐๐ บาท คงเหลือจานวน ๑๗,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
ปรากฏในหน้า ๗๓/๑๙๗

ที ่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตำบลสนมเห็ น ชอบให้ ต ั ้ ง ไว้ ต ามร่ า งเดิ ม และตามมติ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
รายการที่ ๔
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกี
่
ย่ วกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวฯ ตัง้
ไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท ขอแปรลดจานวน ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือจานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
(-สองหมื่นบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๒๘/๑๙๗

มติที่ประชุม

ที ่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตำบลสนมเห็ น ชอบให้ ต ั ้ ง ไว้ ต ามร่ า งเดิ ม และตามมติ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
/รายการที่ ๕...
รายการที่ ๕
แผนงานบริหารงานทัวไป
่
งานบริหารทัวไป
่

~ ๒๐ ~
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่อ งค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิน่ รายการ (๒) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ ตัง้ ไว้ ๒๘๓,๐๐๐
บาท ขอแปรลดจานวน ๑๙๒,๔๔๐ บาท คงเหลือจานวน ๙๐,๕๖๐ บาท (-เก้าหมื่น
ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๖/๑๙๗
มติที่ประชุม

ที ่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตำบลสนมเห็ น ชอบให้ ต ั ้ ง ไว้ ต ามร่ า งเดิ ม และตามมติ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
รายการที่ ๖
แผนงานบริหารงานทัวไป
่
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิน่ รายการ (๑) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ ตัง้ ไว้ ๑๓๕,๐๐๐
บาท ขอแปรลดจานวน ๙๑,๘๐๐ บาท คงเหลือจานวน ๔๓,๒๐๐ บาท (-สีห่ มื่นสาม
พันสองร้อยบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๔๔/๑๙๗

มติที่ประชุม

ที ่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตำบลสนมเห็ น ชอบให้ ต ั ้ ง ไว้ ต ามร่ า งเดิ ม และตามมติ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
รายการที่ ๗
แผนงานบริหารงานทัวไป
่
งานบริหารงานคลัง
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่อ งค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น รายการ (๑) เงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ ตัง้ ไว้ ๗๖,๐๐๐
บาท ขอแปรลดจานวน ๕๑,๖๘๐ บาท คงเหลือจานวน ๒๔,๓๒๐ บาท (-สองหมื่น

~ ๒๑ ~
สีพ่ นั สามร้อยยีส่ บิ บาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๖๔/๑๙๗
ที่ประชุม...
มติที่ประชุม

/

ที ่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตำบลสนมเห็ น ชอบให้ ต ั ้ ง ไว้ ต ามร่ า งเดิ ม และตามมติ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
รายการที่ ๘
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกี
่
่ยวกับการศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ รายการ (๑) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ ตัง้ ไว้ ๖๗,๐๐๐
บาท ขอแปรลดจานวน ๔๕,๕๖๐ บาท คงเหลือจานวน ๒๑,๔๔๐ บาท (-สองหมื่น
หนึ่งพันสีร่ อ้ ยสีส่ บิ บาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๙๐/๑๙๗

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
รายการที่ ๙
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิน่ รายการ (๑) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ ตัง้ ไว้ ๑๒๑,๐๐๐
บาท ขอแปรลดจานวน ๘๒,๒๘๐ บาท คงเหลือจานวน ๓๘,๗๒๐ บาท (-สามหมื่น
แปดพันเจ็ดร้อยยีส่ บิ บาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๐๙/๑๙๗

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

~ ๒๒ ~

งดออกเสียง จำนวน

๐ เสียง

รายการที่ ๑๐
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกี
่
ย่ วกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
/หมวดค่าตอบแทน...
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น รายการ (๑) เงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ ตัง้ ไว้ ๗๘,๐๐๐
บาท ขอแปรลดจานวน ๕๓,๐๔๐ บาท คงเหลือจานวน ๒๔,๙๖๐ บาท (-สองหมื่น
สีพ่ นั เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๑๕/๑๙๗
มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
รายการที่ ๑๑
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกี
่
ย่ วกับเคหะและชุมชน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่อ งค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น รายการ (๒) เงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ ตัง้ ไว้ ๖๒,๐๐๐
บาท ขอแปรลดจานวน ๔๒,๑๖๐ บาท คงเหลือจานวน ๑๙,๘๔๐ บาท (-หนึ่งหมื่น
เก้าพันแปดร้อยสีส่ บิ บาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๔๘/๑๙๗

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
รายการที่ ๑๒
นายสุธี สมเสร็จ ขอเสนอแปรญัตติ รายจ่ายขึ้นใหม่ จานวน ๑ รายการ
แผนงานสาธารณสุข

~ ๒๓ ~

มติที่ประชุม

งานบริหารทัวไปเกี
่
่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ รายการ โครงการฝึ กอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพ ขอแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวม
เป็ นเงินจานวน ๓๐๐,๐๐๐ (-สามแสนบาทถ้วน-)

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
/รายการที่ ๑๓...
รายการที่ ๑๓
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกี
่
ย่ วกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภท ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ ๑) โครงการจัดซื้อ รถสามล้อ
บรรทุก ตัง้ ไว้ ๗๕,๐๐๐ บาท ขอแปรลดรายจ่ายจานวน ๗๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ
จานวน ๐ บาท (-ศูนย์บาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๖๑/๑๙๗

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
รายการที่ ๑๔
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
งบลงทุน
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่ าก่ อ สร้างสิ่งสาธารณู ปโภค รายการ ๖) โครงการก่อ สร้างบ่อ ดักขยะ
บริเวณถนนนาโชคประชามีสุขตัดแยกถนนราษฎร์อุทศิ ตัง้ ไว้ ๑๐๔,๐๐๐ บาท ขอ
แปรลดรายจ่ายจานวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท คงเหลือจานวน ๐ บาท (-ศูนย์บาทถ้วน-)
ปรากฏในหน้า ๑๘๓/๑๙๗

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ

~ ๒๔ ~

เห็นชอบ
จำนวน ๑ เสียง (นายเหมือนทม สายกระสุน)
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
มติที่ประชุม
รายการที่ ๑๕
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
งบลงทุน
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค รายการ ๘) โครงการก่อสร้างแท่นศาลพระ
ภูมิ พร้อมศาลพระภูมริ ุ่นพระปรางค์สามยอด ตัง้ ไว้ ๒๖๐,๗๒๘ บาท ขอแปรลด
รายจ่ายจานวน ๒๖๐,๗๒๘ บาท คงเหลือจานวน ๐ บาท (-ศูนย์บาทถ้วน-)
ปรากฏในหน้า ๑๘๕/๑๙๗

/ที่ประชุม...
มติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑ เสียง (นายเหมือนทม สายกระสุน)
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
รายการที่ ๑๖
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดำเนินงาน
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุการเกษตร รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรฯ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
ขอแปรเพิ่มจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสน
บาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๘๙/๑๙๗

มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง

~ ๒๕ ~

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

มติที่ประชุม

รายการที่ ๑๗
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ๆ รายการ ๒) โครงการอบรมเพื่อ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ
ชุมชน ตัง้ ไว้ ๑๔๒,๐๐๐ บาท ขอแปรเพิม่ จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงิน
จานวน ๒๔๒,๐๐๐ บาท (-สองแสนสีห่ มื่นสองพันบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๖๗/
๑๙๗

ทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
รายการที่ ๑๘
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุ นความเข้มแข็ง
ชุมชน
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ ๓) โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพต่าง ๆ ให้กบั ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสนม ตัง้ ไว้ ๒๕,๐๐๐
บาท ขอแปรเพิม่ จานวน ๒๖,๙๖๐ บาท รวมเป็ นเงินจานวน ๕๑,๙๖๐ บาท (-ห้า
ห มื่ น ห นึ่ ง พั น เ ก้ า ร้ อ ย ห ก สิ บ บ า ท ถ้ ว น ป ร า ก ฏ ใ น ห น้ า ๑ ๖ ๗ / ๑ ๙ ๗
/ทีป่ ระชุม...

ทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
รายการที่ ๑๙
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
งบลงทุน
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง รายการ ๑) ค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง ตัง้ ไว้ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ขอแปรเพิ่มจานวน

~ ๒๖ ~

มติที่ประชุม

๕๘๙,๘๐๐ บาท รวมเป็ นเงินจานวน ๑,๙๘๙,๘๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนแปด
หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๘๖/๑๙๗

ทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
รายการที่ ๒๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงิ น อุ ด หนุ นเอกชน รายการ ๑) อุ ด หนุ นให้ ก ลุ่ ม อาชี พ ชุ ม ชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัง้ ไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ขอแปรเพิม่ จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็ นเงินจานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๗๐/
๑๙๗
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
รายการที่ ๒๑
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
งบลงทุน
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค รายการ ๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบ
/รางยู...
รางยู ถนนประชาสัน ติ ซอย ๑ รหัส ทางหลวงท้อ งถิ่น สร.ถ.๒๐-๐๓๓ ตัง้ ไว้
๕๑๔,๘๐๐ บาท ขอแปรลดรายจ่ายจานวน ๕๑๔,๘๐๐ บาท คงเหลือจานวน ๐
บาท (-ศูนย์บาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๗๙/๑๙๗

ทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

~ ๒๗ ~

งดออกเสียง จำนวน

๐ เสียง

รายการที่ ๒๒
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
เลขานุการสภาฯ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
(ปราโมทย์ ดาทอง) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ๆ รายการ โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ขอแปรญัตติ
ประธานสภาฯ รายจ่ายขึ้นใหม่จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงินจานวน ๓๐,๐๐๐ บาท(-สาม
(หาญ ดวงสี) หมื่นบาทถ้วน-)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมเห็นชอบให้ตั้งตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
เลขานุการสภาฯ งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง

(ปราโมทย์ ดาทอง)

มติที่ประชุมการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เห็นชอบ
จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

ขอบคุณท่าน ปราโมทย์ ดาทอง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนม เพื่อไม่ให้เป็นการ
เสียเวลาขอนำท่านเข้าสู่ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ ๓ ผมขอให้เลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลสนม ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนมได้ลงมติตามที่ได้
มีการแปรญัตติในวาระที่ ๒ เสร็จแล้วนั้น ก็เข้าสู่วาระที่ ๓ ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ย ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบี ย กระทรวง
มหาดไทย
/ว่าด้วย...

~ ๒๘ ~
เลขานุการสภาฯ

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
(ปราโมทย์ ดาทอง) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕๒ กำหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ประธานสภาฯ
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
(หาญ ดวงสี) หรือไม่

มติที่ประชุม

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยข้ อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ
๕๒ กำหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย และการ
พิจารณาวาระที่ ๓ ก็ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็ นข้อบัญญัติหรือไม่
ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ก่อนที่จะลงมติ ผมขอให้เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลสนม ได้ ต รวจสอบองค์ ป ระชุ ม ตาม ข้ อ ๗๖ แห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมแล้ว
มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ครบตามที่ได้ลงชื่อเข้าประชุม จำนวน ๑๑
ท่าน ขอให้ดำเนินการลงมติต่อไปครับ

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนม เมื่อตรวจสอบองค์ประชุมตาม ข้อ ๗๖
แห่งระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาฯ ตำบลสนมได้อยู่ในห้องประชุมครบจำนวน ๑๑ คน แล้ว ในขั้นตอนต่อไปผมก็จะขอมติ
(ปราโมทย์ ดาทอง) ในการตราเป็ นเทศบั ญ ญั ต ิง บประมาณรายจ่ าย ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ท่านใดเห็น ชอบให้ ตราเป็น เทศบั ญญั ติง บประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าสิบล้านบาทถ้วน-)
(หาญ ดวงสี) ขอได้โปรดยกมือรับรองด้วยครับ

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม มีมติ
เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง
นายกเทศมนตรีฯ ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
(เพชร แสนสุข) งดออกเสียง จำนวน - เสียง

~ ๒๙ ~

(ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนมมีมติเห็นชอบเป็น เอกฉันท์ จำนวน ๑๑ เสียง
ให้ตราเป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าสิบล้านบาทถ้วน-)

/เรียนท่าน...
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ครับ
ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนมทุกท่านนะครับที่มีมติเห็นชอบในครั้งนี้
ก็ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ร่วมพิจารณา
ในครั ้ ง นี ้ และจะได้ ร ่ ว มใจกั น ในการพั ฒ นาบ้ า นเมื อ งของเราต่ อ ไป เชิ ญ ท่ า น
นายกเทศมนตรีตำบลสนม เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผู้อำนวยการกองทุกกอง พี่น้องตัวแทนชุมชน และผู้เข้าร่วม
การประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณไปยังประธานสภาฯ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ก็รู้สึกยินดีและขอบคุณ ที่ทุกท่านได้นำเสนอ
ให้ทราบในการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ก็ได้รู้ได้ทราบพร้อมกัน ผมจะได้พัฒ นา
บ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สำหรับวันนี้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ผ่านการพิจารณาของสภาเทศบาลตำบล
สนม ก็จะได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พิจารณาดำเนินการต่อไป ในส่วนที่
ต้องการจะพัฒนาก็ให้พ่อแม่ได้แนะนำ หรือฝากรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ ได้นะครับ จะ
ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้หมดไป ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านและทุกท่านที่
ให้ความเมตตาด้วยดีมาตลอด ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลสนมครับ สำหรับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ผ่านการพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลสนม
ตั้งแต่ว ัน ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลสนมได้มีการแปรลดรายจ่าย และท่านนายกเทศมนตรีฯ ขอแปรเพิ่มเติม
รายจ่ า ย และขอแปรลดจำนวนเงิ น ที ่ ข ออนุ ญ าตจ่ า ย ทั ้ ง นี ้ ก ็ เ พื ่ อ ให้ ก ารบริ ห าร
งบประมาณที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบที่สมาชิกได้แปรญัตติร่างงบประมาณ
ของผู้บริหารได้ ขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลสนม ท่านเพชร แสนสุข อีกครั้งหนึ่งครับ
ในระเบียบวาระที่ ๕ ผมก็จะให้ท่านนายกฯ ได้เสนอในตอนบ่ายนะครับ

~ ๓๐ ~

บัดนี้ได้เวลาพักเที่ยงเพื่อรับประทานอาหาร ขอพักการประชุมชั่วคราว ตามข้อ ๓๐ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
นายกเทศมนตรีฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงพักการประชุมตั้งแต่ ๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น. และ
(เพชร แสนสุข) เริ่มประชุมในเวลา ๑๓.๐๐ น.
พักการประชุม ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

/เริ่มประชุม...
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอีกครั้งในภาคบ่าย เมื่อช่วงเช้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนมก็ได้พิจารณางบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอนำท่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่
๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโ อนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลสนม ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ครับ

คาเสนอญัตติ
ประกอบญัตติ ขออนุมตั ิ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
(หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง)
....................................................................................
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลสนม และสมาชิ กสภาเทศบาลตาบล
สนม ที่เคารพทุกท่าน

~ ๓๑ ~
กระผม นายเพชร แสนสุข นายกเทศมนตรีตาบลสนม ขอเสนอ
ญัตติขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง) ต่อสภาเทศบาลตาบลสนม
หลักการ
ตามที่ เ ทศบาลต าบลสนม ได้ จ ั ด ท าร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่ ได้ผ่านการเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลตาบลสนม เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตาบลสนม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ (ครัง้ ที่ ๓) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทัง้ นี้
ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด สุ ริน ทร์ไ ด้พิจ ารณาเห็น ชอบด้ว ยกับ ร่ า งเทศบัญ ญัติ เรื่อ ง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเทศบาลตาบลสนมได้
ประกาศใช้ โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็ นต้นไป
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๖๑ ประกอบหนั ง สือ กรมส่ ง เสริม การปกครองท้ อ งถิ่น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจ ารณา
สิ่ง ของที่จ ัด เป็ นวัส ดุ แ ละครุ ภัณ ฑ์ ต ามหลัก การจ าแนกประเภทรายจ่ า ยตาม
งบประมาณ
/เหตุผล...
เหตุผล
เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ว ยวิธีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ ไ ข
เพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ จึงมีความจาเป็ นที่จ ะต้อ ง
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหน่วยงาน ดังนี้
โดยโอนลดจากรายการ ดังนี้
๑. แผนงานบริ ห ารงานทั ว่ ไป งานวางแผนสถิ ติ และวิ ช าการ งบ
ดาเนิ นงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิ บตั ิ ราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ
๒) โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีประชาคมจัดทาแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลสนม จานวน ๒๒,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการเวที
ประชาคมจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลสนม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระดาษ

~ ๓๒ ~
และเครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเอกสาร ค่า
ป้ ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ วทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ
่
ดังนี้
๑. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่
๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๗
ลาดับที่ ๑๑
รวมโอนลดครัง้ นี้ ทงั ้ สิ้ น จานวน ๒๒,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

/โดยโอนไปเพิ่ ม...
โดยโอนไปเพิ่ มในรายการ ดังนี้
๑. แผนงานบริ หารงานทัวไป
่ งานวางแผนสถิ ติและวิ ชาการ งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์ รายการ
๑) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน ๒๒,๐๐๐ บาท (ตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่)
- เพื่อ จ่ า ยเป็ นค่ า จัด ซื้ อ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ก ส าหรับ งาน
ประมวลผล จานวน ๑ เครื่อง
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)
จานวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

~ ๓๓ ~
๑) ในกรณีท่ีมีหน่ ว ยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิ ก (Graphics Processing
Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ
๒) ในกรณี ท่ีมีห น่ ว ยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐาน
ไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่ สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ตี ้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า TB
หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จานวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพทีร่ องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base–T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ
Bluetooth
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ
่
ดังนี้
๑) พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

/๒) หนังสือ...
๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อ ง รูป แบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

~ ๓๔ ~
๓) หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่ ว นมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๔) หนังสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น ด่ วนที่สุ ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของทีจ่ ดั เป็ น
วัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
รวมโอนเพิ่ มครัง้ นี้ ทงั ้ สิ้ น จานวน ๒๒,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นสองพันบาท
ถ้วน-)
ระเบียบข้อกฎหมาย
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยวิธ กี ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๗ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่า ครุภ ณ
ั ฑ์ ที่ด ิน
และสิง่ ก่อ สร้าง ที่ทาให้ล กั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็ นอานาจอนุมตั ขิ องสภาท้องถิน่
ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

จึ ง เสนอญั ต ติ ข ออนุ ม ั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง) เพื่อให้สภา
เทศบาลตาบลสนมได้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
ผูเ้ สนอ
(นายเพชร แสนสุข)
นายกเทศมนตรีตาบลสนม

มติที่ประชุม

หมายเหตุ : อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข
อ ๓๘ วรรคสี่ กาหนดว่า ญัตติท่ผี ู้บริหารท้องถิ่นเป นผู้เสนอ ไม่ต้องมีการ
รับรองตามวรรคหนึ่ง

~ ๓๕ ~

/ขอบคุณ...
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ซึ่งท่านนายกฯได้ขออนุมัติโอน จากแผนงานบริหารงาน
ทัวไป
่ งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น ๑
รายการ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) และโอนมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) มี
สมาชิท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ขออนุมัติโอน จากแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนิ นงาน หมวดค่ าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ๆ รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) และโอน
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) โปรดยกมือรับรองด้วย ครับ

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม มีมติ ให้โ อนโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยโอนลด
งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) และโอนไปเพิ่มใน
แผนงานบริ หารงานทัวไป
่ งานวางแผนสถิ ติและวิ ชาการ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์ โดยโอนเพิ่ มทัง้ สิ้ น ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ดังนี้
๑. แผนงานบริ ห ารงานทั ว่ ไป งานวางแผนสถิ ติ และวิ ช าการ งบ
ดาเนิ นงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิ บตั ิ ราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ
๒) โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีประชาคมจัดทาแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลสนม จานวน ๒๒,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการเวที
ประชาคมจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลสนม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเอกสาร ค่า
ป้ ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ วทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ
่
ดังนี้
๑. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่
๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

~ ๓๖ ~
๒. พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

/๔. ระเบียบ...
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๗
ลาดับที่ ๑๑
รวมโอนลดครัง้ นี้ ทงั ้ สิ้ น จานวน ๒๒,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
โดยโอนไปเพิ่ มในรายการ ดังนี้
๑. แผนงานบริ หารงานทัวไป
่ งานวางแผนสถิ ติและวิ ชาการ งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์ รายการ
๑) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน ๒๒,๐๐๐ บาท (ตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่)
- เพื่อ จ่ า ยเป็ นค่ า จัด ซื้ อ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ก ส าหรับ งาน
ประมวลผล จานวน ๑ เครื่อง
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)
จานวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
๑) ในกรณีท่ีมีหน่ ว ยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิ ก (Graphics Processing
Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ
๒) ในกรณี ท่ีมีห น่ ว ยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐาน

~ ๓๗ ~
ไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่ สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ตี ้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จานวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพทีร่ องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่อ งเชื่อ มต่อ ระบบเครือ ข่า ย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base–T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
/- สามารถ...
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ
Bluetooth
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ
่
ดังนี้
๑) พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อ ง รูป แบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓) หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่ ว นมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๔) หนั งสือ กรมส่ งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น ด่ ว นที่สุ ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของทีจ่ ดั เป็ น
วัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
รวมโอนเพิ่ มครัง้ นี้ ทงั ้ สิ้ น จานวน ๒๒,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นสองพันบาท
ถ้วน-)
มติที่ประชุม
ระเบียบข้อกฎหมาย

~ ๓๘ ~
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยวิธ กี ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๗ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่า ครุภ ณ
ั ฑ์ ที่ด ิน
เลขานุการสภาฯ
(ปราโมทย์ ดาทอง) และสิง่ ก่อ สร้าง ที่ทาให้ล กั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็ นอานาจอนุมตั ขิ องสภาท้องถิน่
ประธานสภาฯ
จึงเสนอญัตติขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
(หาญ ดวงสี)
๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง) เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลสนมได้
นายกเทศมนตรีฯ ทราบต่อไป
(เพชร แสนสุข)

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอ

(นายเพชร แสนสุข)
นายกเทศมนตรีตาบลสนม

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

หมายเหตุ : อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข
อ ๓๘ วรรคสี่ กาหนดว่า ญัตติท่ผี ู้บริหารท้องถิ่นเป็ นผู้เสนอ ไม่ต้องมีการ
รับรองตามวรรคหนึ่ง
/มติขออนุมัติ...

มติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
(อินทจักร ศิลาอ่อน)
เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
สมาชิกสภาฯ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ครับ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ครับ

ปลัดเทศบาลฯ
ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ
(กวีกร สานุสันต์)

~ ๓๙ ~
ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหารฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ผมในฐานะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสนม ขอขอบคุณท่านประธานสภา และสมาชิก
สภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่งที่ได้พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

(อวยชัย แสงกล้า)

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
สมาชิกสภาฯ
(สุธี สมเสร็จ)

ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสนม ในการบริหารงบประมาณก็ฝากทุกท่าน
ร่วมด้วยช่วยกันในการติดตามการปฏิบัติงานของท่านนายกฯ ต่อไปด้วย ขอนำท่านเข้า
สู่ระเบียบวาระที่ ๕ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
สำหรับระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ มีท่านใดที่จะเสนอเรื่ องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบและจะสอบถามหรื อ แจ้ ง ให้ ผ ู ้ บ ริ ห ารทราบเชิ ญ เลยครั บ เรี ย นเชิ ญ ท่ า น
สท.อินทจักร ศิลาอ่อน ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ผมอยากจะเรียนถามเจ้าหน้าที่ในเรื่องของ
ตลาด ว่าดำเนินการถึงขั้นไหนแล้ว ผมจะได้ตอบกับพี่น้องประชาชนได้ถูกต้อง ขอนำ
เรียนถามเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่าน สท.อินทจักร ศิลาอ่อน ครับ ผมก็จะให้ท่านปลัดได้ตอบคำถามนะครับ
เรียนเชิญ ท่าน ปลัดฯ ครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
ผอ.กองช่าง
(สายโรจน์ ยอดอินทร์)

ประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ในเรื่องของตลาด จริง ๆ แล้ว ถ้าจะให้
ถูกต้องตามระเบียบ ก็จะเป็นในเรื่องของการต่อสัญญา ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณ
ครับ
ขอบคุณท่าน ปลัด ครับ เรียนเชิญท่าน สท.อวยชัย แสงกล้า ครับ
/เรียนท่านประธาน...
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารฯ
ทุกท่านครับ ผมอยากจะนำเรียนถามในการดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ผมได้
ปรึกษากับ ผอ.กองช่างว่า ผู้รับเหมาไม่ได้ทำตามแบบ ปล. ๔ และ ปล. ๕ ที่ทาง
เทศบาลได้นำเสนอไป ซึ่งเราต้องนำเรื่องนี้เข้าสภาฯ เพื่อขอเปลี่ยนแบบ ผมจึงอยากจะ
นำเรียนถามกับคณะผู้บริหารว่าในส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการอย่างไร ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านสท. อวยชัย แสงกล้า ครับ เรียนเชิญ ท่าน สท.สุธี สมเสร็จ ครับ

~ ๔๐ ~
(หาญ ดวงสี)
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหารฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
(อาทิตยชัย สายธนู) ในเรื่องที่ท่าน สท.เหมือนทม สายกระสุน ขออนุญาตที่เอยนามท่าน ที่ได้อภิปรายแปร
ลด ในโครงการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ดิน และสิ่ง ก่ อ สร้า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้า งสิ่ง สาธารณู ปโภค
รายการ ๖) โครงการก่อสร้างบ่อดักขยะ บริเวณถนนนาโชคประชามีสุขตัดแยก
ถนนราษฎร์อุทศิ ตัง้ ไว้ ๑๐๔,๐๐๐ บาท ขอแปรลดรายจ่ายจานวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท
คงเหลือจานวน
๐ บาท (-ศูนย์บาทถ้วน-) ปรากฏในหน้า ๑๘๓/๑๙๗ ทีท่ ่าน
ได้กล่าวว่า น้ าไหลลงในทีน่ าของพีน่ ้องประชาชน ผมอยากจะนาเรียนว่า เดิมทีน้ า
ทีท่ ่านกล่าวว่า น้าไหลลงทีน่ าของพีน่ ้องประชาชน
ประธานสภาฯ ก็ไหลลงบริเวณนัน้ อยู่แล้ว
(หาญ ดวงสี) ท่านเข้าใจผิดนะครับ ผมก็เกรงว่าพีน่ ้องจะไม่เข้าใจนะครับ ขอนาเรียนเพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ
ที่ปรึกษา
ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่าน ผอ.สายโรจน์ ยอดอินทร์ ครับ
กิตติมศักดิ์ฯ
(บุญเพ็ง ผาสุข)

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
ผู้เข้าร่วมประชุม
(อุทัย ชัยงาม)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ในเองของท่าน สท.อวยชัย แสงกล้า เป็ นในเรื่อง
ของรางระบายน้ า ซึ่งเดิมที ผู้รบั เหมาทาเป็ น ๓ ท่อ คือ ทิศเหนือ ๑ ท่อ ทิศใต้ ๑
ท่อ และทิศตะวันตก ๑ ท่อ ซึ่งเป็ นเจตนาดีของผูร้ บั จ้างทีม่ องว่า น้ าทีเ่ ข้ามาในราง
อาจจะมีจานวนมาก ผมในฐานะผู้ควบคุมงานก็ได้สงั ่ เพื่อให้ปัญหาในการจัดการ
บริหาร ก็เลยสังให้
่ ผรู้ บั จ้างปิ ดปากท่อทัง้ สองด้าน คือด้านทิศเหนือ และด้านทิศใต้
เพราะผมมองว่าในอนาคตเราก็ต้องไปทุบให้ ให้น้ าระบายได้ นะครับ ก็ขอชี้แจง
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่าน ผอ.สายโรจน์ ยอดอินทร์ ครับ เรียนเชิญท่าน สท.อาทิตยชัย สาย
ธนู ครับ

ประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ในเรื่องซ่อมแซมสนามกีฬาอาเภอตอนนี้เป็ นหลุม
เป็ นบ่อมาก มีน้ าขัง และสปอร์ตไลท์ ไม่สว่าง ๑ อัน ผมอยากให้ท่าน ผอ.กองช่าง
ไปสารวจ นะครับ ในเรื่องที่สอง การซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก อยากให้ท่าน
ออกไปสารวจนะครับ
/และในเรื่อง...

~ ๔๑ ~
(หาญ ดวงสี)

และในเรื่องทีส่ าม เครื่องเชื่อม ทีท่ ่านว่าจะซือ้ มาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก เพือ่ ให้
เคลื่อนย้ายได้ทุกที่ ก็อยากให้ท่านนามาซ่อมแซมนะครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่าน บุญเพ็ง ผาสุก ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมรับฟัง
การประชุม ทุกท่าน ครับ ผมอยากจะนำเสนอท่านประธานผ่านไปยัง คณะผู้บริหาร
นะครับ ในเรื่องของความสะอาด ตัวอย่างเช่น ความสะอาดของสวนสาธารณหนองสนม
ด้านทิศใต้ มีหญ้าปกคลุมมาก ผมจึงอยากจะประสานกับท่านคณะผู้บริหารให้เข้าไป
ดูแลด้วยนะครับ ในเรื่องที่สอง ผมอยากจะนำเสนอให้ก่อสร้างป้อมยามที่บริเวณป่าย่า
หนองจันทร์ เพื่อให้คอยดูแลสอดส่องบริเวณนั้น ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณท่าน บุญเพ็ง ผาสุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ ครับ เรียนเชิญท่าน
ผอ.อุทัย ชัยงาม ครับ
เรีย นท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริห าร และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ครับ .ในเรื่องการใช้รถใช้ถนน การเสียภาษีป้าย
ทะเบียน ส่วนมากแล้วคนจะไม่ชอบไปต่อ พ.ร.บ. เพราะสถานที่เช็คสภาพรถมีน้อย
และนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับ เราจะทำอย่างไรถึงจะมีผู้ประกอบการมาเปิดให้บริการ
ในพื้นที่ของเรา ในเรื่องที่สอง อยากเสนอท่านให้ทำถนนล้อมรอบสวนป่าสิริกิต เพื่อที่จะ
สร้างอาณาเขต และสะดวกต่อการใช้รถใช้ถนน นะครับ ในเรื่องที่สาม บ้านพักของ
เจ้ า หน้ า ที ่ เ ทศบาลตำบลสนมผมอยากจะให้ ม ี ร ั ้ ว ล้ อ มรอบและทำที่ จ อดรถให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ เพื่อทำอาณาเขตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย ชาวบ้านบางคนจะมองที่บริเวณนั้นเป็น
ที่สาธารณะ แต่จริง ๆ แล้ว เป็นพื้นที่ของ เทศบาลตำบลสนม นะครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่าน อุทัย ชัยงาม ครับ ในการบริหารงานในต่าง ๆ ก็จะสะท้อนจากประชาชน
ที่ได้รับผลโดยตรงจากการบริหารของเทศบาลตำบลสนม ในการประชุมวันนี้ได้พิจารณา
ต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๒ - ๒๔
สิ ง หาคม ๒๕๖๓ ก็ ม ี ก ารรั บ แปรญั ต ติ จำนวน ๓ วั น วั น ที ่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๖๓
ได้ประชุมคณะกรรมการสามัญ (คณะกรรมการแปรญัตติ) และวันนี้วันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๖๓ ได้มีการพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ เพื่อเห็นชอบร่างเทศบั ญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

~ ๔๒ ~
เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติม ไหม ครับ ถ้าไม่มีท่านใดที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมแห่งนี้แล้ว ผมขอปิดการประชุม สภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่
๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลสนม ซึ่งได้ประชุมกันมาตั้งแต่
เวลา ๐๙.๓๐ น. จนถึงบัดนี้ทางสภาเทศบาลตำบลสนมก็ได้พิจารณาเป็นไปตาม
/ระเบียบ...
ระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้วขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ จึงขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.
(ลงชื่อ).พ.จ.อ........................................... เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนม
(ปราโมทย์ ดาทอง)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ ...................................................................................

(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอำนวย แสงกล้า)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม
(นายอวยชัย แสงกล้า)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม
(นายตรีเพชร จิตหนักแน่น)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
(ลงชื่อ).......................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม
(นายประวิท สุธรรม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม

~ ๔๓ ~

(ลงชื่อ)........................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม
(นายอินทจักร ศิลาอ่อน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม

/(ลงชื่อ)...
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางนิลพัตรา สอนดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม

รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลสนม สมัย สามัญ สมัย ที่ ๓ (ครัง้ ที่ ๒)
ประจาปี พ.ศ. 256๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม 256๓ ที่ป ระชุม สภามีม ติร ับ รอง
รายงาน
การประชุมแล้ว ในการประชุม สภาเทศบาลตาบลสนม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงได้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสนมเพือ่ ให้ประชาชนทัวไปได้
่
ทราบ

(ลงชื่อ)...............................................ผู้รบั รองรายงานการประชุม
(นายหาญ ดวงสี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสนม

~ ๔๔ ~

