
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 

วันพุธที่  14  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕62  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหลักเขต  (ชั้น ๒) 

------------------------- 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประกิจ  เกรัมย์ ประธานสภาเทศบาล ประกิจ  เกรัมย์  
๒ นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท รองประธานสภาเทศบาล ดาวเรือง แพทย์ประสาท  
๓ นายจ าลอง  กอยรัมย์ เลขานุการสภาเทศบาล จ าลอง  กอยรัมย์  
๔ นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พนม  คิดชนะ  
๕ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เชิด  การเพียร  
๖ นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วชิราวุฒิ  วารี  
๗ นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพจน์  อาญาเมือง  
๘ นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปราโมทย์  แป้นประโคน  
๙ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นวน  จิรัมย์  

๑๐ นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญมี  กรึกรัมย์  
๑๑ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัย  กระสุนรัมย์  
12 นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาน  อาจยิน  

 
 
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเสนอ  พาราษฎร์ นายกเทศมนตรี เสนอ  พาราษฎร์  
๒ นายมนตรี  จันทร์จ ารัตร รองนายกเทศมนตรี มนตรี  จันทร์จ ารัตร  
๓ นายรังสิทธิ์  เกรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี รังสิทธิ์  เกรัมย์  
๔ นายจารย์  ชาญประโคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จารย์  ชาญประโคน  
๕ นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาลต าบลหลักเขต เดชา  บุตรศรีภักดีกุล  
๖ นางนภาเพ็ญ  โฉสูงเนิน เจ้าพนักงานธุรการ นภาเพ็ญ  โฉสูงเนิน  
๗ นางสาวฐิตาพร  จันศรี ผู้อ านวยการกองคลัง ฐิตาพร  จันศรี  
๘ นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อ านวยการกองช่าง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
๙ นางสาวอโณทัย  พะวรรัมย์ นักวิชาการศึกษา อโณทัย  พะวรรัมย์  

๑๐ นางสาวเนตรนภา  กรุมรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข เนตรนภา  กรุมรัมย์  
๑๑ นายวินัย   แก้วอรสาร เจ้าพนักงานป้องกันฯ วินัย   แก้วอรสาร  
๑๒ นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผช.เจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
๑๓ นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผช.นักประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
๑๔ นายสุบรรณ  เกรัมย์ คนสวน สุบรรณ  เกรัมย์  
๑๕ นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
๑๖ นายเสกสันต์ สุภนาม ผช.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ เสกสันต์  สุภนาม  
๑๗ นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ชลากร  เกรัมย์  
๑๘ นายสนอง  ค าเปล่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนอง  ค าเปล่ง  
๑๙ นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
20 นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยากรบุคคล ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจ าลอง  กอยรัมย์  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  
ได้กล่าวเชิญ   นายประกิจ  เกรัมย์  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   -  ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 -  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหลักเขต    
เรื่อง “เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62” ลงวันที่ 22  กรกฎาคม ๒๕62 
   -  ล าดับต่อไปขอเชิญ  นายประกิจ  เกรัมย์  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้
กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และได้ด าเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2562   
(ประธานสภาเทศบาล) เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563  และการ 

พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ประชุม   - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา  (สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที ่  15  พฤษภาคม  2562 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.05 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  12  คน   

ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง    ๑1   เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    1    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องที่เสนอใหม่  เพื่อพิจารณา/เห็นชอบ/อนุมัต ิ
นายประกิจ  เกรัมย์ ญัตติที่ ๑  เรื่องพิจารณาในวันนี้คือ  เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
(ประธานสภาเทศบาล) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ซึ่งจะต้องพิจารณา ๓ วาระ  คือ วาระท่ี  ๑ ขั้นรับหลักการ   

วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ   และวาระที ่ ๓  ขั้นลงมต ิ  แต่เนื่องจากเป็นร่างเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับ 
งบประมาณ  สภาเทศบาลจะพิจารณา  ๓  วาระ  รวดเดียวไม่ได้  
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ดังนั้น  ผมอยากให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน  ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  โดยละเอียดและ
รอบคอบ   เพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะน างบประมาณมาพัฒนาเทศบาลของเรา 

ล าดับต่อไป  ผมขอเชิญ   นายเสนอ  พาราษฎร์  นายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต   ได้กล่าวค า
แถลงงบประมาณ   และได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63   ขอเชิญครับ 

นายเสนอ  พาราษฎร์  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน บัดนี้ทางคณะ 
(นายกเทศมนตรี)  ผู้บริหาร ของเทศบาลต าบลหลักเขต   ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ต่อ 

สภาเทศบาลต าบลหลักเขต อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหลักเขต 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ดังต่อไปนี้ 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน  ได้อภิปรายความคิดเห็นหรือสอบถาม 
(ประธานสภาเทศบาล) ข้อสงสัย เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63  ขอเชิญครับ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมขอสอบถาม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทุกโครงการในแบบหรือรายละเอียดค าชี้แจงไม่มีวางท่อ  อย่าง 

โครงการหมู่ที่ 1  น่าจะมีการวางท่อประมาณ 1 – 2 จุด  หมู่อ่ืนๆ ก็ไม่เห็นมีรายละเอียดวางท่อ 
เหมือนกัน และอีกเรื่องหนึ่งคือ  โครงการวางระบบท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก แยกส าราญศักดิ์ไป 
สระน้ า  บ้านหนองสมบูรณ์  เขาท าลงสระเลยหรือเปล่าครับ 

นายอภิศักดิ์  มะลิงาม -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เรื่องการวางท่อ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ระบายน้ าต้องดูตามพ้ืนที่ด้วยนะครับ  ส่วนเรื่องโครงการวางระบบท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก แยก 

ส าราญศักดิ์ไปสระน้ า  บ้านหนองสมบูรณ์  ก็ระบายลงสระน้ าเลยครับ 
นายสมาน  อาจยิน -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอสอบถามเรื่อง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) การขยายเขตไฟฟ้า  ของหมู่ที่ 11  ในแผนมีหรือเปล่าครับ  ถ้ามีขอเพ่ิมได้ไหมครับ  สายบ้านสมสุข   

หมู่ที่ 11  ไปบ้านโคกเมือง  หมู่ที่  5  ใช้เสาประมาณ   4 – 5 ต้น 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ส าหรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2563 ทางคณะผู้บริหารได้ 
(ประธานสภาเทศบาล) พิจารณางบประมาณอย่างถี่ถ้วนแล้ว  จึงได้เสนอเป็นญัตติต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความ 

เห็นชอบ  ซึ่งโครงการต่างๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ข้อ 59  การแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะ 
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  และข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติม 
รายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
 ดังนั้น  ท่านไม่สามารถขอเพ่ิมโครงการได้  ยกเว้นคณะผู้บริหารเป็นผู้แปรญัตติเพ่ิมเอง 

นายปราโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอสอบถาม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) โครงการก่อสร้างอาคารตลาดชุมชน ไม่ทราบว่าจะสร้างบนลานคอนกรีตหรือว่าก่อสร้างขึ้นใหม่ 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับโครงการ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ก่อสร้างอาคารตลาดชุมชน  ท าบนลานคอนกรีตข้างสระน้ า  บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ครับ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าป ี
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  อีกหรือไม ่  
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก   ผมขอมติที่ประชุมในขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เลยนะครับ  ขณะนี้เวลา  11.20 น.   

มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม     
ขอมติที่ประชุมครับ 

 
 
 
 



 
 
 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ด้วย 

คะแนนเสียง  ดังนี้ 
    เห็นชอบ    11    เสียง 

   ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
   งดออกเสียง  1     เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  ส าหรับในวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ  ที่ประชุมต้องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา  ซึ่งก าหนดให้ 
(ประธานสภาเทศบาล) มีได้ไม่น้อยกว่า  ๓  คน  แต่ไม่เกิน  ๗  คน     ซึ่งก่อนจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ผมขอให้ที่

ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า  เราจะก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน  ขอเชิญครับ  
นายพนม  คิดชนะ -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมขอเสนอให้ก าหนด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๓  คน 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  คน 
(ประธานสภาเทศบาล) ตามที่ท่านพนม  คิดชนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 1  เสนอมา 

ส าหรับวิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน    ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้ รับรอง  โดยให้ที่ประชุมเลือกคนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกคนที่สอง  และที่สาม  ต่อไป
ตามล าดับ  ตอนนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  12  คน  ถือว่าครบ
องค์ประชุม   และล าดับต่อไป  ผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาคนหนึ่งที่ตน
เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง  ขอเชิญครับ   

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นายพนม  คิดชนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 1  มีสมาชิกสภาฯ รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นายเชิด  การเพียร  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
๒) นายวชิราวุฒิ  วารี  สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี  
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายพนม  คิดชนะ  เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาเทศบาล) แปรญัตติคนที่หนึ่ง   ตามที่ท่านสุพจน์  อาญาเมือง  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เสนอมา 

ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่สอง  ขอเชิญครับ 

 
 
 
 
 



 
 
นายสมาน  อาจยิน   -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นายชัย  กระสุนรัมย์   สมาชิกสภาฯ เขต  1  มีสมาชิกสภาฯ รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นายนวน  จิรัมย์   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
๒. นายสุพจน์  อาญาเมือง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี   
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายชัย  กระสุนรัมย์   เป็น 
(ประธานสภาเทศบาล) คณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง   ตามที่ท่านสมาน  อาจยิน  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เสนอมา 

ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่สาม  ขอเชิญครับ  

นายปราโมทย์  แป้นประโคน  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) นายนวน  จิรัมย์   สมาชิกสภาฯ  เขต 2  มีสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
๒) นายสมาน  อาจยิน    สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี   
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายนวน  จิรัมย์   เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาเทศบาล) แปรญัตติคนที่สาม  ตามที่ท่านปราโมทย์  แป้นประโคน  สมาชิกสภาฯ เขต 1  เสนอมา 

สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง  ๓  ท่าน  มีดังนี้ 
    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๑  นายพนม  คิดชนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 

 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๒  นายชัย  กระสุนรัมย์    สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๓  นายนวน  จิรัมย์      สมาชิกสภาฯ เขต 2 

และหลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้เชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติทั้ง  3  ท่าน  ประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯ     

ล าดับต่อไป  ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  เกี่ยวกับญัตติการก าหนด
ระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติให้ที่ประชุมได้เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน  ขอเชิญครับ 

นายจ าลอง  กอยรัมย์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ตามระเบียบ 
(เลขานุการสภาฯ)  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2554    ข้อ 49   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว    ถ้าจะต้องส่งให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา    ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
 ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดี่ยวกับการเสนอญัตติ   

 



 
 

 และข้อ  45  วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   

นายประกิจ  เกรัมย์ -  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็ได้รับทราบระเบียบข้อกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอให้ที่ประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563    

ขอเชิญครับ 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
   งบประมาณ 2563  ดังนี้ 

วันที่  15  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
วันที่  16  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
วันที่  17  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหลักเขต  อ าเภอเมือบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  แห่งนี้ 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  เนื่องจากว่าวันที่  17  สิงหาคม  2562  ตรงกับวันเสาร์  ให้เลขานุการสภาฯ แจ้งเจ้าหน้าที่มาเปิด 
(ประธานสภาเทศบาล) ส านักงานด้วย  และผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งในวันศุกร์ที ่ 22  เดือนสิงหาคม  ๒๕62    
 ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป   เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี

งบประมาณ    พ.ศ. ๒๕63  ในวาระที่ ๒  และวาระที่  ๓  ต่อไป  ส่วนสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์
จะยื่นค าแปรญัตติ  ขอให้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามวัน/เวลา/สถานที่  ที่ก าหนดครับ 

    ล าดับต่อไปเป็นญัตติที่  2  เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
2562  กองสวัสดิการสังคม  ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไขค าเปลี่ยนแปลงบประมาณ ข้อ  
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น    ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจง   ขอเชิญครับ 

นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน   ส าหรับรายละเอียดการโอนเงิน 
(ปลัดเทศบาล)  งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  มีดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน 
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1 โอนเพ่ิม 
งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และสังคม
สงเคราะห ์
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
ค่าจัดซ้ือรถเข็นชนิดน่ัง 
 - เพื่อมอบให้คนพิการในพ้ืนท่ีต าบล 
หลักเขต 

 
 
 
 
 
 
 

10,000.- 

 
 
 
 
 
 
 

40,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 

50,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
- เนื่องจากโอนเงิน
งบประมาณผดิประเภท   
จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม 
กลับคืนหมวดเดมิ 

 
 

 



 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ

ก่อนโอน 
(+/-) จ านวนเงิน 

ที่โอน 
งบประมาณ

หลังโอน 
เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

2 โอนเพ่ิม 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
โต๊ะประชุมสภาเทศบาลพร้อมเก้าอ้ี 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบ 
ตัวยู  พร้อมเก้าอี้  ส าหรับประชุมสภา
เทศบาลต าบลหลักเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 

50,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

50,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- เนื่องจากงบประมาณทีต่ั้ง
ไว้ไม่พอจ่าย 

 รวมโอนเพ่ิม  90,000.- +   
 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน 
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1 โอนลด 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
- ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงาน
เทศบาล   พนักงานจ้ า งที่ สั งกั ดกอง
สวัสดิการสังคม เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่า
เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  ค่า
ยานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
ฝึกอบรมและสัมมนาตามค าสั่ งและ
ระเบียบของทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

90,000.- 

 
 
 
 
 
 
 

40,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

50,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
- เนื่องจากโอนเงิน
งบประมาณผดิประเภท   
จึงขออนุมัติโอนลด  ไปยัง
รายการโอนเพิ่ม ข้อ 1 

2 งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
- โครงการเทศบาลต าบลพบประชาชน 

 
 
 
 
 

50,000.- 

 
 
 
 
 

50,000.- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

0.- 

 
 
 
 
- โอนไปตั้งจ่ายตามรายการ
โอนเพิ่ม ข้อ 2 

 รวมโอนลด  90,000.- -   
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ. 2562  หรือไม ่
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามอีก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า   เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล)   รายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62  ตามที่เสนอมาหรือไม่ ขณะนี้เวลา 12.05  น.   มีสมาชิก

สภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   ผมขอมติที่
ประชุมด้วยครับ 



 
 
ที่ประชุม   -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ได้ 

ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    เห็นชอบ   11      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -        เสียง 
    งดออกเสียง   ๑      เสียง 

ระเบียบวาระที ่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายนวน  จิรัมย์  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน   ผมอยากเสนอเรื่องงบซ่อมแซม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ถนนแต่ละหมู่บ้าน  ชาวบ้านเขาท้วงติงมาว่าไม่เมื่อไหร่จะด าเนินการซ่อมแซม  หนังสือแจ้งมาแล้ว  ยัง 

ไม่เห็นกองช่างออกส ารวจเลย 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  ตอนนี้ได้ประสานกับทาง 
(ปลัดเทศบาล)  คณะผู้บริหารแล้ว  งบซ่อมแซมตั้งอยู่ในงบกลาง  ซึ่งต้องมีเหตุฉุกเฉินจึงจะสามารถน าเงินมาใช้ได้  
   มันมีระยะเวลาในการใช้ช่วงเดือนกันยายน  ปลายปีงบประมาณจะให้กองช่างออกส ารวจให้ครบทุก 

หมู่บ้านแล้วจะได้ซ่อมแซมพร้อมกันทุกหมู่บ้านเลยครับ 
นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน   เรื่องงบซ่อมแซมคันคลอง 
(รองประธานสภาเทศบาล)  ต้องส ารวจและซ่อมแซมช่วงนี้แหละครับ  มีหลายจุดด้วย  ถ้าท าช่วงนี้จะดีเพราะตอนนี้น้ ายังไม่มี  ถ้า 

รอเดือนสิงหาคม – กันยายน  น้ าก็จะมา  ซ่อมแซมอะไรไม่ได้เลย 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  ถ้ามีหลายจุดเราก็ท าเป็น 
(ปลัดเทศบาล)  โครงการไปเลยเข้ามาเลยครับ   
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ - กล่าวปิดประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
  เลิกประชุมเวลา  12.20  น. 
 
 

                     (ลงชื่อ)         จ าลอง  กอยรัมย์       / ผู้จดบันทึก 
                                      (นายจ าลอง  กอยรัมย์) 
                 ตรวจถูกต้อง                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต 
                        
   (ลงชื่อ)     ประกิจ  เกรัมย์    / ตรวจบันทึก                            
             (นายประกิจ  เกรัมย์) 
     ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  
 
 


