
รายงานบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

  ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ เป็นเวลา ๔ วัน คือ 
  ๑)  เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
  ๒)  วันศุกร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ๓)  วันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ๔)  วันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

รวมระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ ๒๘ ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ คือ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ซึ่งภายในระยะเวลาการเปิดให้เสนอค าแปรญัตติจนถึงเวลาสิ้นสุด ปรากฏว่ามี       
นายสมยศ  ไชยนันตาและนายศักดิ์ดา อุปค า คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ จ านวน ๕ ข้อ  
   ข้อ ๑ นายสมยศ  ไชยนันตา คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๓ หน้า ๕๒ โครงการอบรมเด็กและเยาวชน
รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๓ จากงบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง 
๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท 
  ข้อ ๒ นายสมยศ  ไชยนันตา คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนรายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๔ จากงบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท       
แปรญัตติปรับลดลง ๑๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท 
  ข้อ ๓ นายสมยศ  ไชยนันตา คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ข้อ ๓.๕ หน้า ๕๒ โครงการค่ายอาสา            
นักจิตสาธารณะเยาวชนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลรายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙-๑๕๐ ข้อ ๑.๑.๕ 
จากงบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท 
  ข้อ ๔ นายศักดิ์ดา อุปค า คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติ จ านวน ๒  ข้อ ข้อ ๑ ขอแปรญัตติ
ปรับลดงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ข้อ ๓.๒ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลต าบล   
ห้างฉัตรแม่ตาลรายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๓ จากงบประมาณตั้งไว้ ๘๔๓,๔๐๐.-บาท แปรญัตติ
ปรับลดลง ๔๔๓,๔๐๐.-บาท คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
  ข้อ ๕ นายศักดิ์ดา อุปค า คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และ ข้อ ๓.๓ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศรายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๒ จาก
งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท   
  คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติของนายสมยศ ไชยนันตาและนายศักดิ์ดา 
อุปค า แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับลดลงตามค าขอแปรญัตติของนายสมยศ ไชยนันตาและนายศักดิ์ดา อุปค า
ด้วยเสียง ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ –  เสียง งดออกเสียง – เสียง  
    
 



  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ อย่างรอบคอบแล้วไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด มีมติยืนตามร่างเดิมทุกประการนอกเหนือจากค าแปรญัตติ        
ของของนายสมยศ ไชยนันตาและนายศักดิ์ดา อุปค าด้วยเสียง ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ –  เสียง งดออกเสียง – เสียง 

   
 
     (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการแปรญัตติ 
      (นายปริญญา  สุวรรณศร) 
      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันพุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖1  เวลา ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

     
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุพรรณ ทรายหล้า คณะกรรมการแปรญัตติ สุพรรณ ทรายหล้า  
๒ นางสาวอรกาญจน์ ปงกา คณะกรรมการแปรญัตติ อรกาญจน์ ปงกา  
๓ นายปริญญา สุวรรณศร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ปริญญา สุวรรณศร  
๔ นายนเรศน์  ถาวร คณะกรรมการแปรญัตติ นเรศน์  ถาวร  
๕ นายสมยศ ไชยนันตา คณะกรรมการแปรญัตติ สมยศ ไชยนันตา  
๖ นายศักดิ์ดา  อุปค า คณะกรรมการแปรญัตติ ศักดิ์ดา  อุปค า  
๗ นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์ เลขาฯคณะกรรมการแปรญัตติ สุภาภรณ์ นันทพันธ์  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง เลขานุการสภาเทศบาลฯ นิวัฒน์  ตั้งตรง  
๒ นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ ผช.นักวิเคราะห์ฯ รัชนีย์  สุขประเสริฐ  

 
ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

            เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาครบองค์ประชุม  นายปริญญา สุวรรณศร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

ประธานคณะกรรมการฯ - ขอให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ หากมีข้อเท็จจริงผิดพลาดประการใด ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมในวาระนี้ 

 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ด้วยเสียง ๗ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 

 



-๒- 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ การพิจารณาค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕ ข้อ 

 

ประธานคณะกรรมการฯ -  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ก าหนดวันและเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ยื่นเสนอค าแปรญัตติ ดังนี้ 
 ๑)  เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 ๒)  วันศุกร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑               เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ๓)  วันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑      เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ๔)  วันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑      เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

 รวมระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ ๒๘ ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ คือ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

  

ภายในระยะเวลาการเปิดให้เสนอค าแปรญัตติจนถึงเวลาสิ้นสุด ปรากฏว่ามีนายสมยศ ไชยนันตา
คณะกรรมการแปญัตติ ได้ยื่นเสนอค าแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ 
จ านวน ๓  ข้อ คือ ข้อ ๑ ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๓ หน้า ๕๒ โครงการอบรมเด็ก
และเยาวชนรายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๓ จากงบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-
บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ข้อ ๒ ขอแปรญัตติปรับลด
งบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๔ จากงบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท       
แปรญัตติปรับลดลง ๑๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ข้อ ๓ ขอแปรญัตติปรับลด
งบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๕ หน้า ๕๒ โครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาลรายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙-๑๕๐ ข้อ ๑.๑.๕ จากงบประมาณ
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท และมี    
นายศักดิ์ดา อุปค า คณะกรรมการแปญัตติ ได้ยื่นเสนอค าแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ จ านวน ๒ ข้อ 
ข้อ ๑ ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ข้อ ๓.๒ หน้า ๗๕ 
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลรายละเอียดประมาณ
การฯ หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๓ จากงบประมาณตั้งไว้ ๘๔๓,๔๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง 
๔๔๓,๔๐๐.-บาท คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท ข้อ ๒ ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุง    



-๓- 
รักษาและปรับปรุงที่ดินและ ข้อ ๓.๓ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศรายละเอียด
ประมาณการฯ หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๒ จากงบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับ
ลดลง ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท 

 ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้พิจารณาค าแปรญัตติของนายสมยศ ไชยนันตา
และนายศักดิ์ดา อุปค า หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงขอเชิญ นายสมยศ ไชยนันตา และ
นายศักดิ์ดา อุปค า ได้น าเสนอต่อที่ประชุมด้วย หรือจะสงวนค าขอแปรญัตติแล้วไปแถลงต่อสภา
เทศบาลฯ ก็ได้  

 -  ในวาระนี้ท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แจ้งผ่าน
ปลัดเทศบาลฯ ว่า นายกขอสงวนค าพูดไปกล่าวแถลงในที่ประชุมสภาครั้งต่อไป ดังนั้นจึงขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปรายเป็นรายข้อ ที่ขอแปรญัตติ เมื่ออภิปรายเสร็จแล้วก็จะลงมติ
เป็นข้อๆไป 

 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

นายสมยศ -  เรียนท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ, คณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน ผมนายสมยศ ไชยนันตา คณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณ
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ 
๓.๓ หน้า ๕๒ โครงการอบรมเด็กและเยาวชน หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๓ จากงบประมาณตั้งไว้ 
๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ด้วยเหตุผลที่ว่า 
เป็นโครงการที่เพ่ิมมาจากเดิม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๑ ไม่เคยตั้งงบประมาณกับโครงการนี้
เลยครับ แต่มาป ี๒๕๖๒ กลับมาตั้งงบประมาณโครงการนี้ขึ้นมา โดยตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งผม
เห็นว่าตั้งงบประมาณไว้มากเกินไปครับ ผมเคยเสนอต่อสภามา ๒ ปีแล้วครับส าหรับโครงการนี้ 
แต่ก็ไม่มีการตั้งงบประมาณให้เลยครับ ผมก็เห็นความส าคัญของโครงการที่เกี่ยวกับโครงการของ
เด็กและเยาวชนทุกโครงการมาก แต่เนื่องจากที่ขอแปรลดนั้นเพราะว่าตั้งงบประมาณไว้มาก
เกินไปครับ ผมก็หวังว่าทางเทศบาลจะได้จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนตามจริงด้วยนะครับ 
เพราะที่ผ่านมา  ก็เคยจัดกีฬา จัดการประชุมหรือจัดอบรมหรือเลือกประธานเยาวชน มีเยาวชน
มาไมถ่ึง ๑๐ คนเลยครับ  ผมจึงขอปรับลดในรายการนี้ 

 

ประธานคณะกรรมการฯ - มีคณะกรรมการท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
 

นายศักด์ิดา - เห็นด้วยกับนายสมยศท่ีขอแปรญัตติ เนื่องจากรายการนี้ไม่มีความจ าเป็น ควรจะน าเงินดังกล่าว  
ไปลงกับโครงการส าหรับพัฒนาสู่หมู่บ้านจะดีกว่า 

 

ประธานคณะกรรมการฯ -  มีคณะกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

 - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 
 

 - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบกับค าขอแปรญัตติของนายสมยศ ไชยนันตา โดยการแปรญัตติ   
ปรับลดงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ข้อ ๓.๓ หน้า ๕๒ โครงการอบรมเด็กและเยาวชน หน้า ๑๔๙ ข้อ 
๑.๑.๓ จากงบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ 
๑๐,๐๐๐.-บาท เห็นด้วย ๗ เสียง ไม่เห็นด้วย –ไม่มี- งดออกเสียง –ไม่มี- 

 

ประธานคณะกรรมการฯ - ต่อไปจะเป็นพิจารณาขอแปรญัตติของนายสมยศ  ไชยนันตา ในข้อที่ ๒  



-๔- 
นายสมยศ - ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        

งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนรายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๔ จากงบประมาณตั้งไว้ 
๒๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๑๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ด้วยเหตุผลที่ว่า 
โครงการนี้ในรอบปีที่ผ่านมาไม่เคยตั้งไว้ แต่มาปี ๒๕๖๒ กลับมาตั้งงบประมาณโครงการนี้ขึ้นมา 
โดยตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งผมเห็นว่าตั้งงบประมาณไว้มากเกินไปครับ ผมเคยเสนอต่อสภามา   
๒ ปีแล้วครับส าหรับโครงการนี้ แต่ก็ไม่มีการตั้งงบประมาณให้เลยครับ ผมก็เห็นความส าคัญของ
โครงการที่เกี่ยวกับโครงการของเด็กและเยาวชนทุกโครงการมาก แต่เนื่องจากที่ขอแปรลดนั้น
เพราะว่าตั้งงบประมาณไว้มากเกินไปครับ ผมก็หวังว่าทางเทศบาลจะได้จัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตามจริงด้วยนะครับ เพราะที่ผ่านมามีการจัดการประชุม
หรือจัดอบรมหรือเลือกประธานเยาวชน มีเยาวชนมาไมถ่ึง ๑๐ คนเลยครับ  

 

ประธานคณะกรรมการฯ - มีคณะกรรมการท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
 

นายนเรศน์ - เห็นด้วยกับการแปรลดของนายสมยศ  ไชยนันตา เนื่องด้วยเห็นว่าใช้งบเยอะเกินไป และ      
ไมป่รากฏว่าปีก่อนได้ท าโครงการนี้ จึงขอให้ปรับลดด้วย 

 

ประธานคณะกรรมการฯ -  มีคณะกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

 - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 
 

 - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบกับค าขอแปรญัตติของนายสมยศ ไชยนันตา โดยการแปรญัตติขอ
ปรับลดงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๔ จากงบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง 
๑๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท เห็นด้วย ๗ เสียง ไม่เห็นด้วย –ไม่มี- งดออกเสียง    
–ไม่มี- 

 

ประธานคณะกรรมการฯ - ต่อไปจะเป็นพิจารณาขอแปรญัตติของนายสมยศ  ไชยนันตา  ในข้อที ่๓ 
 

นายสมยศ - ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๕ หน้า ๕๒ โครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะ
เยาวชนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หน้า ๑๔๙-๑๕๐ ข้อ ๑.๑.๕ จากงบประมาณตั้งไว้ 
๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ด้วยเหตุผลที่ว่า 
โครงการนี้ในรอบปีที่ผ่านมาไม่เคยตั้งไว้ แต่มาปีนี้มีโครงการนี้เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ถึงปี 
๒๕๖๑ ไม่เคยตั้งงบประมาณกับโครงการนี้เลยครับ แต่มาปี ๒๕๖๒ กลับมาตั้งงบประมาณ
โครงการนี้ขึ้นมา โดยตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งผมเห็นว่าตั้งงบประมาณไว้มากเกินไปครับ ผมเคย
เสนอต่อสภามา ๒ ปีแล้วครับส าหรับโครงการนี้ แต่ก็ไม่มีการตั้งงบประมาณให้เลยครับ ผมก็เห็น
ความส าคัญของโครงการที่เกี่ยวกับโครงการของเด็กและเยาวชนทุกโครงการมาก แต่เนื่องจาก   
ที่ขอแปรลดนั้นเพราะว่าตั้งงบประมาณไว้มากเกินไปครับ ผมก็หวังว่าทางเทศบาลจะได้จัด
โครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลตามจริงด้วยนะครับ  



-๕- 
  

ประธานคณะกรรมการฯ - มีคณะกรรมการท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
 

นางสาวอรกาญจน์ - โครงการนี้ก็ปรากฏในกิจกรรมของกองทุนเพ่ือสุขภาพอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีโครงการนี้ใน       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ก็ได้ เนื่องจากเยาวชนได้เข้าร่วมกับ
สถาบันการศึกษาของตนอยู่แล้วหรืออาจจะมีโครงการของอ าเภอที่เข้าร่วมอยู่แล้ว 

 

ประธานคณะกรรมการฯ -  มีคณะกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

 - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 
 

 - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบกับค าขอแปรญัตติของนายสมยศ ไชยนันตา โดยการแปรญัตติขอ
ปรับลดงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๕ หน้า ๕๒ โครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชน
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หน้า ๑๔๙-๑๕๐ ข้อ ๑.๑.๕ จากงบประมาณตั้งไว้ 
๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท เห็นด้วย       
๗ เสียง ไม่เห็นด้วย –ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- 

 

ประธานคณะกรรมการฯ - ต่อไปจะเป็นพิจารณาขอแปรญัตติของนายศักดิ์ดา อุปค า 
 

นายศักดิ์ดา - กระผม นายศักดิ์ดา อุปค า คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติปรับลดแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ข้อ ๓.๒ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุม
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๓ จากงบประมาณตั้งไว้ ๘๔๓,๔๐๐.-บาท     
แปรญัตติปรับลดลง ๔๔๓,๔๐๐.-บาท คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท ด้วยเหตุผลที่ว่า หลังคาไม่ควร
รื้อทั้งหมด หากช ารุดแผ่นใดให้ซ่อมแซมเผ่นนั้น และไม่เห็นด้วยกับการใช้เมทัลชีต ควร
เปลี่ยนเป็นกระเบื้องโดยซ่อมเป็นจุดๆที่พังไป ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเยอะเกินไป 
งบประมาณส่วนนี้สมควรน าลงไปพัฒนาหมู่บ้าน จึงมีความจ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณใน
รายการนี้ 

 

ประธานคณะกรรมการฯ - มีคณะกรรมการท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
 

นายสุพรรณ - เห็นด้วยกับนายศักดิ์ดา ว่าใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเยอะเกินไป และไม่ควรใช้เมทัลชีต    
ในการซ่อมแซม ใช้กระเบื้องในการซ่อมแซมจะดีกว่า 

 

ประธานคณะกรรมการฯ -  มีคณะกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

 - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 
 

 - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบกับค าขอแปรญัตติของนายศักดิ์ดา ในการขอแปรญัตติปรับลด
งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ข้อ ๓.๒ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๓ จาก
งบประมาณตั้งไว้ ๘๔๓,๔๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๔๔๓,๔๐๐.-บาท คงเหลือ 
๔๐๐,๐๐๐.-บาท เห็นด้วย ๗ เสียง ไม่เห็นด้วย –ไม่มี- งดออกเสียง –ไม่มี- 



-๖- 
 

ประธานคณะกรรมการฯ - ต่อไปจะเป็นพิจารณาขอแปรญัตติของนายศักดิ์ดา อุปค า ข้อ ๒ 
 

นายศักดิ์ดา - ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ข้อ ๓.๓ หน้า ๗๕ 
ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๒ จากงบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-
บาท แปรญัตติปรับลดลง ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท เหตุผลที่ว่า เคยปรับปรุง   
ไปแล้วเมื่อปีงบประมาณก่อน ซึ่งมีการใช้งบประมาณจ านวนมากแล้ว และมาปีนี้ก็จะปรับปรุงอีก 
ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า จึงขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ 

 

ประธานคณะกรรมการฯ - มีคณะกรรมการท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
 

นางสุภาภรณ์ - เห็นด้วยกับการปรับลดครั้งนี้  เนื่องจากสวนอนันตยศเป็นสถานที่โล่งและมีสิ่งปลูกสร้างไม่มาก
การซ่อมแซมที่ผ่านมานั้นน่าจะเพียงพอแล้วเห็นควรน างบประมาณด้านนี้ไปใช้ด้านอ่ืน            
ที ่    ส าคัญกว่า 

 

นายนเรศน์ - เห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณจ านวนนี้ เนื่องจากได้สังเกตแล้วเห็นว่าการปรับปรุงเมื่อ     
ปีก่อน ได้ใช้งบประมาณไปเยอะแล้ว แต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุง       
จึงเห็นว่าไม่ควรน างบประมาณไปลงมากเกินไป จึงขอให้มีการลดงบประมาณในส่วนนี้ด้วย 

 

ประธานคณะกรรมการฯ -  มีคณะกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

นายสมยศ - การปรับปรุงเมื่อปีนี้แล้วอุปกรณไ์ด้เกิดการช ารุด จึงขอให้มีการใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพด้วย 
 

ประธานคณะกรรมการฯ -  มีคณะกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

 - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 
 

 - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบกับค าขอแปรญัตติของนายศักดิ์ดา ในการขอแปรญัตติปรับลด
งบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ข้อ ๓.๓ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุง
สวนสาธารณะอนันตยศ ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๒ จากงบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติ
ปรับลดลง ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท เห็นด้วย ๗ เสียง ไม่เห็นด้วย –ไม่มี- 
งดออกเสียง –ไม่มี- 

 
๓.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

ประธานคณะกรรมการฯ - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยความละเอียดรอบครอบว่า ร่างเทศบัญญัตินี้ จะมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง 

 

นางสาวอรกาญจน์ -  ได้ตรวจสอบแล้วร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
ความละเอียดครอบคลุมดีแล้ว นอกจากที่ได้ทีการขอแปรญัตติแล้วในรายการอ่ืนเป็นประโยชน์
ต่อเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล และประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงแล้ว เห็นชอบตาม     
ร่างเดิม 

 



-๗- 
 

นางสุภาภรณ์ -  เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความ
ชัดเจนดีแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชน จึงไม่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดนอกเหนือจาก
ค าขอแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตตินายสมยศ ไชยนันตา และนายศักดิ์ดา อุปค า 

 

ประธานคณะกรรมการฯ -  มีคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
 

 -  ที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  
 

 -  ขอมติที่ประชุม 
 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยืนตามร่างฯเดิมทุกประการนอกเหนือจากค าขอแปรญัตติของ    
นายสมยศ ไชยนันตา และนายศักดิ์ดา อุปค า ด้วยเสียง ๗ เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง,       
งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานคณะกรรมการฯ  -  สรุปผลการประชุมได้ว่ามติของคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ปรับลด
งบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๓ หน้า ๕๒ โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรายละเอียดประมาณการฯ 
หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๓ จากงบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-
บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ ๓.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนรายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙ ข้อ ๑.๑.๔ จากงบประมาณตั้งไว้ 
๒๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๑๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณ
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ 
๓.๕ หน้า ๕๒ โครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
รายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๔๙-๑๕๐ ข้อ ๑.๑.๕ จากงบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท 
แปรญัตติปรับลดลง ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.-บาท ปรับลดงบประมาณแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ข้อ ๓.๒ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุม
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลรายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๓ จากงบประมาณ
ตั้งไว้ ๘๔๓,๔๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๔๔๓,๔๐๐.-บาท คงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท และ
ปรับลดงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ข้อ ๓.๓ หน้า ๗๕ ค่าปรับปรุง
สวนสาธารณะอนันตยศรายละเอียดประมาณการฯ หน้า ๑๙๔ ข้อ ๑.๓.๒ จากงบประมาณตั้งไว้ 
๑๕๐,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท ตามที่      
นายสมยศ  ไชยนันตาและนายศักดิ์ดา อุปค า เสนอ และยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดิมทุกประการ และข้าพเจ้าจะส่งผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล และนายกเทศมนตรี
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้รับทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 



-๘- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 

 -  ไม่มี – 
 
ปิดประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐  น. 
 

 
(ลงชื่อ)   สุภาภรณ์  นันทพันธ ์ เลขานุการและกรรมการ (ลงชื่อ)   นายนเรศน์  ถาวร   กรรมการแปรญัตติ 
         (นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์)      (นายนเรศน์  ถาวร)    
         สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

 
 

(ลงชื่อ)      ศักดิ์ดา  อุปค า กรรมการแปรญัตติ (ลงชื่อ)     สุพรรณ  ทรายหล้า กรรมการแปรญัตติ 
   (นายศักดิ์ดา  อุปค า)      (นายสุพรรณ  ทรายหล้า) 
         สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
 
(ลงชื่อ)    อรกาญจน์  ปงกา กรรมการแปรญัตติ (ลงชื่อ)    สมยศ  ไชยนันตา      กรรมการแปรญัตติ 
        (นางสาวอรกาญจน์  ปงกา)      (นายสมยศ  ไชยนันตา) 
         สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
 
    (ลงชื่อ)   ปริญญา  สุวรรณศร ประธานกรรมการแปรญัตติ    
               (นายปริญญา  สุวรรณศร)       
                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนรับหนังสือ 

ที่ ลป (สภา) ๕๕๘๐๑/ว     ลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แจ้งรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ วันที่รับ หมายเหต ุ

 

๑ 
 

 

นายอาทิตย์ 
 

แสงบุญเรือง 
 

ประธานสภา    
 

๒ 
 

นายสมยศ ไชยนันตา รองประธานสภา    
 

๓ 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า สมาชิกสภาเทศบาล    
 

๔ 
 

นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล    
 

๕ 
 

นายไฉน ชัชวาลย ์ สมาชิกสภาเทศบาล    
 

๖ 
 

นายนเรศน์ ถาวร สมาชิกสภาเทศบาล    
 

๗ 
 

นางสมพร สีเขียว สมาชิกสภาเทศบาล    
 

๘ 
 

นายปริญญา สุวรรณศร สมาชิกสภาเทศบาล    
 

๙ 
 

น.ส.เพ็ญวิภา ปงกา สมาชิกสภาเทศบาล    
 

๑๐ 
 

นายสุพรรณ ทรายหล้า สมาชิกสภาเทศบาล    
 

๑๑ 
 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล    
 

๑๒ 
 

นายสวัสดิ์ สอนปิงค า สมาชิกสภาเทศบาล    

 


