
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2564 

เมื่อวันที่  16  สิงหาคม   2564   

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

*********************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายชอบ       ขิขุนทด ประธานสภาเทศบาล ชอบ   ขิขุนทด  
2 นายวิทยา    ไชยณรงค์ รองประธานสภาเทศบาล วิทยา    ไชยณรงค์  
3 นายฤนาถ  ปูนขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ฤนาถ  ปูนขุนทด  
4 นายสมชิด    มืดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมชิด  มืดขุนทด  
5 นายธรรม     บนขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธรรม  บนขุนทด  
6 นายสมศักดิ์  หงษ์จะบก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมศักดิ์  หงษ์จะบก  
7 นายลึบ  โบดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลึบ  โบดขุนทด  
8 นายมนัส  จ ารักษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มนัส  จ ารักษา  
9 นายประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด  
10 นายแช่ม  ใจชอบสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 แช่ม  ใจชอบสันเทียะ  
11 นายประสิทธ์ิ  โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประสิทธ์ิ  โมงขุนทด  
12 นายสัญญา  หาญสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สัญญา  หาญสูงเนิน  
13 นายพงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ เลขานุการสภาเทศบาล พงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายสนั่น  ชุดขุนทด นายกเทศมนตร ี สนั่น  ชุดขุนทด  
2 นายยงยุทธ  อยู่พันดุง รองนายกเทศมนตร ี ยงยุทธ  อยู่พันดุง  
3 นายบัวไหล  บ าขุนทด รองนายกเทศมนตร ี บัวไหล  บ าขุนทด  
4 นายไพรวัลย์   สถิตชัย ผู้อ านวยการกองช่าง ไพรวัลย์   สถิตชัย  
5 นายมานิตย์  สุวรรณเวียง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล มานิตย์  สุวรรณเวียง  
6 นางสาวเจนจริา  วิชาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง เจนจิรา  วิชาภรณ์  
7 นางรัตนา   เหิมขุนทด หัวหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน รัตนา  เหิมขุนทด  
8 นางเนตรนภา  เนตรคุณ นักวิชาการศึกษา เนตรนภา  เนตรคุณ  
9 นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไปรยา  ไกรฤกษ์  
10     



2 

เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว  เลขานุการสภาเทศบาลใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาและประธานสภาเทศบาล  

เปิดประชุมสภา  พร้อมทัง้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล -ไม่มี- 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1   

ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2564 

ประธานสภาเทศบาล จากรายงานการประชุมที่ท่านสมาชิกได้รบัไปแล้วนั้น  มีท่านใดต้องการแก้ไข/ 

   เปลี่ยนแปลงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน 

   การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่   

   9   สิงหาคม  2564  กรุณายกมอื 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรอง  จ านวน 11  เสียง   
 

ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 

   มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม  -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมกาทีส่ภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพจิารณาเสร็จแล้ว 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม ่
   5.1 การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ 
   พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 (ชั้นแปรญัตติ) 
ประธานเทศบาล  เมื่อการประชุมคราวที่แล้ว  สภาเทศบาลฯได้พจิารณาให้ความเห็นชอบรบัหลักการ 

แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว 
ในวันน้ีสภาเทศบาลฯ จะได้พิจารณา วาระ 2 ช้ันแปรญัตติ ซึ่งสมาชิกสภาฯ  
ได้เสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่าน ประกอบด้วย 
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1. นายลึบ  โบดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายมนัส  จ ารักษา       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
3. นายวิทยา  ไชยณรงค์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

และสภาเทศบาลฯ มีมติก าหนดยื่นแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่             
13.00 น – 16.30 น.  วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ
วันที่ 13  สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองบัวตะเกียด และเมื่อสิ้นสุดการแปรญัตติให้รายงานให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ทราบ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ในวาระ 2 ต่อไป ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติต่อสภา
เทศบาล 

นายลึบฯ    ตามมติสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประธานแปรญัตติฯ       ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่   9  สิงหาคม  2564  ได้เลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น    

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน และในการประชุมได้เลือก นายลึบ  โบดขุนทด                 
เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ  นายมนัส  จ ารักษา  คณะกรรมการแปรญัตติ  และ
นายวิทยา  ไชยณรงค์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และได้ก าหนดให้ยื่นค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่13.00 น – 
16.30 น. วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 13  
สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนอง
บัวตะเกียด นั้น  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกผู้ใดมายื่นแปรหรือสงสัยสงวนค าแปร หรือไม่มี
สงวนญัตติแต่อย่างใด  คณะกรรมการฯ จึงน าเรียนที่ประชุมฯ ประเด็นเห็นควรปรับลด
งบประมาณในเทศบัญญัติ  
ส่วนใด ตอนใด หรือจะเห็นคงร่างเดิมไว้ และสรุปได้ ดังนี้ 
 

 ส่วนที่ 1  ไม่มีผู้ใดย่ืนแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ส่วนที่ 2 ไม่มีผู้ใดย่ืนแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ส่วนที่ 3 ไม่มีผู้ใดย่ืนแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เมื่อไม่มผีู้ใดย่ืนแปรญัตติ คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการแปรญัตติต่อสภา
เทศบาล ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล จากรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นแปรญัตติ เห็นควร            
คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 

ที่ประชุม มีมติเห็นควรคงร่างเดิมไว้ทุกประการ  
เห็นชอบ  11   เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)   
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 5.2 เรื่องการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 วาระ 3 (ขั้นตราเทศบัญญัติ) 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติทีประชุมสมาชิกสภา
เทศบาล ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุณายกมือ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจ านวน 11 เสียง ตราเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)   

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ครับ   
ที่ประชุม    ไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดเสนอเรือ่งใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม 
   

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

 

         ไปรยา  ไกรฤกษ์  ผู้จดบันทึก 

     (นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์) 

                 เจ้าพนักงานธุรการ 
 

                                           พงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ  เลขานุการสภาเทศบาล 

                    (นายพงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ) 

              ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

    (ลงช่ือ   แช่ม   ใจชอบสันเทียะ     ประธานกรรมการ 

             (นายแช่ม   ใจชอบสันเทียะ) 
 

  (ลงช่ือ)       ประสทิธ์ิ  โมงขุนทด     กรรมการ       (ลงช่ือ)       มนัส    จ ารักษา กรรมการ 

    (นายประสทิธ์ิ  โมงขุนทด)     (นายมนัส    จ ารักษา) 

 



 

(นายชอบ  ขิขุนทด) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
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สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 4    ครั้งที่ 1    ประจ าปี 2564 

วันที่           เดือน                         พ.ศ. 2564 

 


