
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 

วันศุกร์ที ่ 14  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕63  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 นายจําลอง  กอยรัมย์ เลขานุการสภาเทศบาล จําลอง  กอยรัมย์  
๔ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นวน  จิรัมย์  
๕ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เชิด  การเพียร  
๖ นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพจน์  อาญาเมือง  
๗ นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พนม  คิดชนะ  
๘ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัย  กระสุนรัมย์  
๙ นายปราโมทย์  แปูนประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปราโมทย์  แปูนประโคน  

๑๐ นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาน  อาจยิน  
๑๑ นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วชิราวุฒิ  วารี  
12 นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญมี  กรึกรัมย์  

 
 
 
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  จันทร์จํารัตร รองนายกเทศมนตรี มนตรี  จันทร์จํารัตร  
๓ นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี สังวาลย์  ชัยสุวรรณ์  
๔ นายรังสิทธิ์  เกรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี รังสิทธิ์  เกรัมย์  
๕ นายจารย์  ชาญประโคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จารย์  ชาญประโคน  
๖ นายพงษ์ศิวกร  บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาลตําบลหลักเขต พงษ์ศิวกร บุตรศรีภักดีกุล  
๗ นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อํานวยการกองช่าง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
๘ นางสาวฐิตาพร  จันศรี ผู้อํานวยการกองคลัง ฐิตาพร  จันศรี  
๙ นางสุวรรณีย์  อินทา ผู้อํานวยการกองการศึกษา สุวรรณีย์  อินทา  

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

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจําลอง  กอยรัมย์  ตําแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  
ได้กล่าวเชิญ   นายประกิจ  เกรัมย์  ตําแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   -  ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 -  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตําบลหลักเขต    
เรื่อง “เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. ๒๕63” ลงวันที่ 22  กรกฎาคม ๒๕63 
   -  ลําดับต่อไปขอเชิญ  นายประกิจ  เกรัมย์  ตําแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ได้
กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และได้ดําเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําปี  พ.ศ. 2563   
(ประธานสภาเทศบาล) มีระเบียบวาระการประชุมเพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณา  ดังนี้  

1. เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2564 
   วาระที่  1  (ขั้นรับหลักการ)  

๒. เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2563  (กองการศึกษา) 
3. เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2563 (สํานักปลัด) 
4. เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2563 (งานสาธารณสุข) 

   5. เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (กองช่าง)  
 สําหรับในวาระนี้  มีเรื่องแจ้งให้ทราบจํานวน  2  เรื่อง  ดังนี้ 
 1. การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 1   
ของเทศบาลตําบลหลักเขต  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. ๒๕4๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๔ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้   

     (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที ่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ซึ่งเทศบาลตําบลหลักเขตได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที่ 1 โดยผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตําบลหลักเขต ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่1  เรียบร้อยแล้ว 
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ดังนั้น  เทศบาลตําบลหลักเขต  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 

(ลงชื่อ)  นายเสนอ  พาราษฎร์ 
     นายกเทศมนตรีตําบลหลักเขต 

 2. การแนะนําตัวพนักงานเทศบาลคนใหม ่ ที่ได้โอน (ย้าย) มาปฏิบัติหน้าที่ราชการใน 
เทศบาลตําบลหลักเขตของเรา  ขอเชิญแนะนําตัวครับ 

นางสุวรรณีย์  อินทา -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ดิฉันชื่อ   
(ผู้อํานวยการกองการศึกษา) นางสุวรรณีย์  อินทา  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ก็เป็นพนักงานคนใหม่ของที่นี่ หากมี 

สิ่งใดจะแนะนํา  ดิฉันยินดีน้อมรับฟังคําแนะนําจากทุกท่าน  ขอขอบพระคุณค่ะ 
ที่ประชุม   - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา  (สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันที ่  8  พฤษภาคม  2563 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.10 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  12  คน   

ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง     9     เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    3    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องที่เสนอใหม่  เพื่อพิจารณา/เห็นชอบ/อนุมัต ิ
นายประกิจ  เกรัมย์ ญัตติที่ ๑  เรื่องพิจารณาในวันนี้คือ  เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
(ประธานสภาเทศบาล) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  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   เพราะเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะนํางบประมาณมาพัฒนาเทศบาลของเรา 

ลําดับต่อไป  ผมขอเชิญ   นายเสนอ  พาราษฎร์  นายกเทศมนตรีตําบลหลักเขต   ได้กล่าวคํา
แถลงงบประมาณ   และได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64   ขอเชิญครับ 

นายเสนอ  พาราษฎร์  -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน บัดนี้ทางคณะ 
(นายกเทศมนตรี)  ผู้บริหาร ของเทศบาลตําบลหลักเขต   ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   ต่อ 

สภาเทศบาลตําบลหลักเขต อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหลักเขต 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2564  ดังต่อไปนี้ 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  ลําดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน  ได้อภิปรายความคิดเห็นหรือสอบถาม 
(ประธานสภาเทศบาล) ข้อสงสัย เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ ๒๕64  ขอเชิญครับ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมขอสอบถาม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยบ้านนางน้ําหวาน  บ้านปริงเปน  หมู่ที่ 1 ตอนไป 

สํารวจระยะทางกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 100 เมตร  แต่พอทําโครงการทําไมได้ระยะทางแค่กว้าง   
4.00  เมตร  ยาว  62  เมตร ผมอยากทําให้ทําจบทีเดียวเพราะเป็นซอยตันด้วย  ผมว่าถ้าเปลี่ยนเป็น 
กว้าง  3.00 เมตร  แล้วให้ได้ระยะยาวเป็น  100  เมตร  น่าจะดีกว่า 

นายอภิศักดิ์  มะลิงาม -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สําหรับระยะทางที ่
(ผู้อํานวยการกองช่าง) เหลือกว้าง  3.00 เมตร ผมเกรงว่าถนนจะแคบเกินไป  อยากทํากว้างไว้ก่อน  ส่วนความยาวนั้น 

ค่อยตั้งงบประมาณในปีหน้าให้สุดซอยเลย   
นายปราโมทย์  แปูนประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอสอบถาม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําดิบ  ไม่ทราบว่าทําที่ไหนครับและมีอะไรบ้าง  และก็เรื่องโครงการขยาย 

เขตไฟฟูาอยากให้ระบุจุดไปเลยครับ 
นายวินัย  แก้วอรสาร -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  สําหรับโครงการ 
(เจ้าพนักงานปูองกันฯ) ก่อสร้างโรงสูบน้ําดิบ  ก่อสร้างที่หนองน้ําบ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 3  เอาไว้สําหรับสูบน้ําจากสระมาใส่ 

รถดับเพลิง  มันจะเร็วกว่าเราดูดน้ํา 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เรื่องโครงการ 
(ผู้อํานวยการกองช่าง) ขยายเขตไฟฟูาที่ไม่ได้ใส่จุดเนื่องจากเราทํารวมไว้ก่อน  พอเวลาจะทําก็ให้ทางการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 

จังหวัดบุรีรัมย์มาสํารวจประมาณการอีกทีครับ 
นายปราโมทย์  แปูนประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอสอบถาม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) รายละเอียดโครงการต่อเติมกองอํานวยการ 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สําหรับรายละเอียด 
(ผู้อํานวยการกองช่าง) โครงการต่อเติมกองอํานวยการออกด้านข้างด้านละประมาณ 40.00 เมตร 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  สําหรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 2564 ทางคณะผู้บริหารได้ 
(ประธานสภาเทศบาล) พิจารณางบประมาณอย่างถี่ถ้วนแล้ว  จึงได้เสนอเป็นญัตติต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความ 

เห็นชอบ  ซึ่งโครงการต่างๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ข้อ 59  การแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระทําได้เฉพาะ 
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  และข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติม 
รายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับคํารับรองจาก 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
 ดังนั้น  ท่านไม่สามารถขอเพ่ิมโครงการได้  ยกเว้นคณะผู้บริหารเป็นผู้แปรญัตติเพ่ิมเอง 
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําป ี

   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  อีกหรือไม ่  
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก   ผมขอมติที่ประชุมในขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เลยนะครับ  ขณะนี้เวลา  11.30 น.   

มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม     
ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2564  ด้วย 
คะแนนเสียง  ดังนี้ 

    เห็นชอบ    11    เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
   งดออกเสียง  1     เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  สําหรับในวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ  ที่ประชุมต้องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา  ซึ่งกําหนดให้ 
(ประธานสภาเทศบาล) มีได้ไม่น้อยกว่า  ๓  คน  แต่ไม่เกิน  ๗  คน     ซึ่งก่อนจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ผมขอให้ที่

ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า  เราจะกําหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนกี่คน  ขอเชิญครับ  
นายพนม  คิดชนะ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมขอเสนอให้กําหนด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) จํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  ๓  คน  
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ผมขอมติที่ประชุมเรื่องการกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ประธานสภาเทศบาล) จํานวน  3  คน  ตามที่ท่านพนม  คิดชนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 1  เสนอมา ขณะนี้เวลา  11.35 น.   

มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม     
ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบกําหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  3  คน  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    เห็นชอบ    11    เสียง 

   ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
   งดออกเสียง  1     เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ - สําหรับวิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิก 
(ประธานสภาเทศบาล) สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้

เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน    ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่
ต้องมีผู้ รับรอง  โดยให้ที่ประชุมเลือกคนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกคนที่สอง  และที่สาม  ต่อไป
ตามลําดับ  ตอนนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  12  คน  ถือว่าครบ
องค์ประชุม   และลําดับต่อไป  ผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาคนหนึ่งที่ตน
เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง  ขอเชิญครับ   

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นายชัย  กระสุนรัมย์  สมาชิกสภาฯ เขต 1  มีสมาชิกสภาฯ รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นายสมาน  อาจยิน  สมาชิกสภาฯ เขต 2  
๒) นายจําลอง  กอยรัมย์  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี  
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชัย  กระสุนรัมย์  เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาเทศบาล) แปรญัตติคนที่หนึ่ง   ตามที่ท่านสุพจน์  อาญาเมือง  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เสนอมา 

ลําดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่สอง  ขอเชิญครับ 

นายวชิราวุฒิ  วารี   -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) นายสุพจน์  อาญาเมือง   สมาชิกสภาฯ เขต  2  มีสมาชิกสภาฯ รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นายนวน  จิรัมย์   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
๒. นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท  สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี   
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายสุพจน์  อาญาเมือง   เป็น 
(ประธานสภาเทศบาล) คณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง   ตามที่ท่านวชิราวุฒิ  วารี  สมาชิกสภาฯ เขต 1  เสนอมา 

ลําดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่สาม  ขอเชิญครับ  

นายเชิด  การเพียร   -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) นายนวน  จิรัมย์   สมาชิกสภาฯ  เขต 2  มีสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นายวชิราวุฒิ  วารี   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
๒) นายสุพจน์  อาญาเมือง    สมาชิกสภาฯ เขต 2 

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

คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง  ๓  ท่าน  มีดังนี้ 
    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๑  นายชัย  กระสุนรัมย์    สมาชิกสภาฯ เขต 1 

 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๒  นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๓  นายนวน  จิรัมย์      สมาชิกสภาฯ เขต 2 

และหลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้เชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติทั้ง  3  ท่าน  ประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯ     

ลําดับต่อไป  ขอให้ฝุายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  เกี่ยวกับญัตติการกําหนด
ระยะเวลาการยื่นคําแปรญัตติให้ที่ประชุมได้เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน  ขอเชิญครับ 
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นายจําลอง  กอยรัมย์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ตามระเบียบ 
(เลขานุการสภาฯ)  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2554    ข้อ 49   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว    ถ้าจะต้องส่งให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา    ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
 ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดี่ยวกับการเสนอญัตติ   
 และข้อ  45  วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   

นายประกิจ  เกรัมย์ -  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็ได้รับทราบระเบียบข้อกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอให้ที่ประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2564    

ขอเชิญครับ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ผมขอเสนอวันยื่นคํา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) แปรญัตติ  ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของแต่ละวัน 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ผมขอมติที่ประชุมเรื่องการกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ  ระหว่าง 
(ประธานสภาเทศบาล) วันที่  15 – 17 สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของวัน  ตามที่ท่านสุพจน์   

อาญาเมือง    สมาชิกสภาฯ เขต 2  เสนอมา ขณะนี้เวลา  11.40 น.   มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
หลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม    ขอมติครับ  

มติที่ประชุม -  เห็นชอบให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
   งบประมาณ 2564  ดังนี้ 

วันที่  15  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
วันที่  16  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
วันที่  17  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหลักเขต  อําเภอเมือบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  แห่งนี้ 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  เนื่องจากว่าวันที่  15 – 16   สิงหาคม  2563  ตรงกับวันเสาร์ – วันอาทิตย์  ให้เลขานุการสภาฯ  
(ประธานสภาเทศบาล) แจ้งเจ้าหน้าที่มาเปิดสํานักงานด้วย  และผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งในวันศุกร์ที่  21  เดือน

สิงหาคม  ๒๕63  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป   เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ    พ.ศ. ๒๕64  ในวาระที่ ๒  และวาระที่  ๓  ต่อไป  ส่วนสมาชิกท่าน
ใดที่มีความประสงค์จะยื่นคําแปรญัตติ  ขอให้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามวัน/เวลา/สถานที่  
ที่กําหนดครับ 
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    ลําดับต่อไปเป็นญัตติที่  2  เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  

2563  (กองการศึกษา)  ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไขคําเปลี่ยนแปลงบประมาณ ข้อ  
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น    ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจง   ขอเชิญครับ 

นางสุวรรณีย์  อินทา - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน   สําหรับรายละเอียดการโอนเงิน 
(ผู้อํานวยการกองการศึกษา) งบประมาณรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ในส่วนของกองการศึกษา  มีดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน 
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1 โอนเพ่ิม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 - โครงการจัดซื้อตู้ครัวหน้ากระเบือ้ง 
แบบ 4 ประตู ขนาด 150x45x85 ซม.
จํานวน 2 หลัง เพื่อใช้ในราชการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล 
หลักเขต 

 
 
 
 
 
 

00.- 

 
 
 
 
 
 

10,000.- 

 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 

10,000.- 

 
 
 
 
 
 
- ตั้งเป็นรายการใหม่
เนื่องจากไมไ่ด้ตั้ง
งบประมาณฯ ไว ้

2 โอนเพ่ิม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 - โครงการจัดซื้อตู้ครัวสแตนเลสต่อบน 5 
ฟุต อ่างล้างจาน 2 หลมุ ขนาด 
1.75x1.85x50 ซม. จํานวน 1 หลัง 
เพื่อใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบลหลักเขต 2 

 
 
 
 
 
 
 

00.- 

 
 
 
 
 
 
 

20,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 

20,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
- ตั้งเป็นรายการใหม่
เนื่องจากไมไ่ด้ตั้ง
งบประมาณฯ ไว ้

 รวมโอนเพ่ิม  30,000.- +   
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ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน 
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1 โอนลด 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฎิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 
 - โครงการแข่งขันกีฬาประจําตําบล 
หลักเขต  ตั้งไว้  300,000.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

64,405.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,405.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โอนไปตั้งจ่ายตามรายการ
โอนเพิ่ม ข้อ 1-2 

 รวมโอนลด  30,000.- -   
 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองการศึกษาหรือไม ่
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย ์ - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามอีก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า   เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล)   รายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ ๒๕63  ในส่วนของกองการศึกษา  ตามที่เสนอมาหรือไม่ ขณะนี้

เวลา 11.55  น.   มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  12  คน  ถือว่าครบ
องค์ประชุม   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มตทิี่ประชุม  -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63   
(กองการศึกษา) ได้ตามที่เสนอมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

    เห็นชอบ   11      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -        เสียง 
    งดออกเสียง   ๑      เสียง 
นายประกิจ  เกรัมย์ ลําดับต่อไปเป็นญัตติที่  3  เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 2563   
(ประธานสภาเทศบาล) (กองช่าง)  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจง   ขอเชิญครับ 
นายพงษ์ศิวกร  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน   สําหรับรายละเอียด 
(ปลัดเทศบาล)  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ในส่วนของกองช่าง  มีดังนี้ 
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ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน 
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1 โอนเพ่ิม 
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 - โครงการยกระดับถนนดินพร้อมขยาย
ไหล่ทาง บ้านสมสุข หมู่ที่ 11 ไปบ้านไผส่ี
ทอง หมู่ที่ 13 ต่อจากจุดเดิม ปรมิาณงาน
ถนนผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 
พร้อมลงหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  ยาวรวม 1,000.00 
เมตร  

 
 
 
 
 
 

00.- 

 
 
 
 
 
 

458,300.- 

 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 

458,300.- 

 
 
 
 
 
 
- ตั้งเป็นรายการใหม่
เนื่องจากไมไ่ด้ตั้ง
งบประมาณฯ ไว ้

 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ

ก่อนโอน 
(+/-) จ านวนเงิน 

ที่โอน 
งบประมาณ

หลังโอน 
เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1 โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 
 - โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธปิไตย
และการเลือกตั้ง  ตั้งไว้  600,000.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

600,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

458,300.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

141,700.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โอนไปตั้งจ่ายตามรายการ
โอนเพิ่ม ข้อ 1 

 รวมโอนลด  458,300.- -   
 

 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองช่างหรือไม ่
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามอีก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า   เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล)   รายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ ๒๕63  ในส่วนของกองช่าง  ตามที่เสนอมาหรือไม่ ขณะนี้เวลา 

12.10  น.   มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  12  คน  ถือว่าครบองค์
ประชุม   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
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มตทิี่ประชุม  -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

(กองช่าง) ได้ตามที่เสนอมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    เห็นชอบ   11      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -        เสียง 
    งดออกเสียง   ๑      เสียง 
นายประกิจ  เกรัมย์ ลําดับต่อไปเป็นญัตติที่  4  เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 2563   
(ประธานสภาเทศบาล) (กองสวัสดิการ)  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจง   ขอเชิญครับ 
นางสาวเนตรนภา  กรุมรัมย์ - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน   สําหรับรายละเอียด 
(นักวิชาการสาธารสุข) การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ในส่วนของกองช่าง  มีดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน 
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1 โอนเพ่ิม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสขุอื่น 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
 - โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลงักาย
ประจําหมู่บ้านเขตประชาสรร หมูท่ี่ 14  
รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
ลู่วิ่งไฟฟ้า  
- มอเตอร์ 2.5 HP 
- ความเร็ว 1-16 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
- หน้าจอแสดงผล LED :  ระยะทาง เวลา 
ความเร็ว แคลอรี  และชีพจร 
- มีระบบรองรับการกระแทกของร่างกาย 
- ขนาดไม่น้อยกว่า เครื่อง 1 ,690 x 
755 x 1,355 มม. 
- รองรับน้ําหนักผู้ใช้ 120 กิโลกรัม 
- สามารถเช่ือมต่อบลูทูธ 
 

 
 
 
 
 
 

00.- 

 
 
 
 
 
 

50,000.- 

 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 

50,000.- 

 
 
 
 
 
 
- ตั้งเป็นรายการใหม่
เนื่องจากไมไ่ด้ตั้ง
งบประมาณฯ ไว ้
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ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน 
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

 SIT- UP 
- สําหรับฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง ทั้งส่วนบน
และส่วนล่าง 
- ปรับสภาพแผ่นหลังเพื่อคลายกล้ามเนื้อ
และการไหลเวียนของโลหิต 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 1,550 x 330 x 
700 มม.   
- โครงสร้างเหล็กแข็งแรง 
- ปรับความสูงของเตียงบริหารได้  5 
ระดับ 
- รองรับน้ําหนักได้สูงสุด 150 กก. 
อุปกรณ์ฝึกกล้ามเน้ือ 
-  ขนาดไม่น้อยกว่า 1,520 x 995 x 
2,020 มม.   
- โครงการทําจากเหล็กเคลือบสีปูองกัน
สนิมอย่างดี 
- มีแผ่นน้ําหนัก 10 แผ่น 
- ใช้ระบบสายสลิงในการดึงน้ําหนัก ทน
แรงดึงดูดสูงสุด 2,400 ปอนด์ 
- ใช้ลูกรอกระบบลูกปืน ในการลดแรง
ต้านทาน 
- เบาะนั่งปรับสูง ต่ํา ได้ 3 ระดับ 
- สามารถใช้ฝึกกล้ามเนื้อได้หลายจุด  
- รองรับน้ําหนักได้ 150 กิโลกรัม 
จักรยานน่ังปั่น 
-  หน้าจอแสดงผล ระยะทาง เวลา 
ความเร็ว แคลอรี ชีพจร  
- จานปั่น 5 กิโลกรัม 
- ปรับความหนักเบาได้ 8  ระดับ 
- ปรับระยะใกล้ ไกล  สูง ต่ํา ได้ตามสรีระ
ของผู้ใช้ 
- ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 50 x 75 x 
126 ซม. 
- รับน้ําหนักได้ 100 กิโลกรัม 
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ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน 
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1 โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสขุอื่น 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 
 - โครงการส่งเสริมเครื่องออกกําลงักาย
ประจําหมู่บ้านเขตประชาสรร  หมู่ที่ 14  
ตั้งไว้  50,000.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

00.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โอนไปตั้งจ่ายตามรายการ
โอนเพิ่ม ข้อ 1 

 รวมโอนลด  50,000.- -   
 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม หรือไม ่
นายปราโมทย์  แปูนประโคน - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน ผมขอสอบถามว่าที่ท่าน 
(สมาชิกสภาฯ  เขต 1) จะซื้อเครื่องออกกําลังกาย  ท่านได้สอบถามทางผู้นําหมู่บ้านหรือยังว่าเขาต้องการแบบไหน 
นายวชิราวุฒิ  วารี  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน   ถ้าท่านจะซื้อเครื่องออก 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) กําลังกาย  ท่านต้องถามผู้นําหมู่บ้านด้วย  
นายสุพจน์  อาญาเมือง - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน   เป็นความประสงค์ของหมู่บ้าน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ก็ดําเนินการให้เขาไป 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม หรือไม ่
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามอีก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า   เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล)   รายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ ๒๕63  ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม  ตามที่เสนอมาหรือไม่ 

ขณะนี้เวลา 12.40  น.   มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  12  คน  ถือ
ว่าครบองค์ประชุม   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มตทิี่ประชุม  -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
(กองสวัสดิการสังคม) ได้ตามที่เสนอมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

    เห็นชอบ   11      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -        เสียง 
    งดออกเสียง   ๑      เสียง 
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นายประกิจ  เกรัมย์ ลําดับต่อไปเป็นญัตติที่  5  เรื่องการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล) รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 2563  (กองช่าง)  ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไขคํา
เปลี่ยนแปลงบประมาณ ข้อ  29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง    ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด  
ขอเชิญครับ 

นายอภิศักดิ์  มะลิงาม - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  สําหรับเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 
(ผู้อํานวยการกองช่าง) คําชี้แจง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในครั้งนี้เนื่องจาก

รายละเอียดไม่ตรงกับมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563 
ดังนั้น  จึงขอให้สภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563    รายละเอียดดังนี้ 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  ต้ังไว้  
729,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  จํานวน  1  คัน 
(1) ห้องโดยสารเป็นแบบดบัเบิ้ลแค็บ 4 ประตู   
(2) เป็นกระบะสําเร็จรูป 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561 – 2565) ลําดับที่ 14 (กองช่าง) 
 

แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 
ประตู  ต้ังไว้  729,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์  จํานวน  1  คัน 
(1) แบบดับเบิ้ลแค็บ 
     1 เป็นกระบะสําเร็จรูป 
     2 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู   
     3 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
     4 ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
 

 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล) รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในส่วนของกองช่าง  หรือไม่ 
นายวชิราวุฒิ  วารี  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน   ผมขอทราบเหตุผลก่อนครับ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ว่าท่านซื้อไว้ทําอะไร  ผมเห็นว่ามีรถหกล้อแล้วจะเอาสี่ประตูอีก   
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  เอาไว้สํารวจพ้ืนที่และควบคุม 
(ผู้อํานวยการกองช่าง) งานของเทศบาลครับ 
นายวชิราวุฒิ  วารี  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน   ผมว่ากองช่างก็มีรถอยู่แล้ว 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) จึงยังไม่มีความจําเป็นต้องซื้อ  แต่ก็แล้วแต่สมาชิกสภานะครับ สําหรับผมไม่เห็นว่ายังไม่ควรซื้อ  
 นายปราโมทย์  แปูนประโคน - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน โครงการนี้เป็นโครงการ 
(สมาชิกสภาฯ  เขต 1) ที่ตอนประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ว่าจะแปรญัตติให้ตัดออก  แต่ไม่มีสมาชิกยื่นขอแปรญัตติ   

โครงการก็เลยยังอยู่  แต่ผมก็เห็นด้วยกับท่านวชิราวุฒิ  วารี  นะครับว่า  ยังไม่จําเป็นต้องซื้อ 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล) รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในส่วนของกองช่าง  อีกหรือไม่  
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  12.55 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตามท่ีเสนอมาหรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2563   ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
เห็นชอบ     2    เสียง 

    ไม่เห็นชอบ          7    เสียง 
    งดออกเสียง         3    เสียง 

ระเบียบวาระที ่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสมาน  อาจยิน - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน   โครงการก่อสร้างถนน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาแผ้ว หมู่ที่ 6 ไปบ้านเขตพัฒนา หมู่ที่ 9 อยากให้ช่างไปดูด้วย   

เนื่องจากสภาพถนนมันเละ  ถ้ายังไงให้ซ่อมแซมด้วย. 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  เดี๋ยวผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ 
(ผู้อํานวยการกองช่าง) ให้ออกไปสํารวจครับ 
นายปราโมทย์  แปูนประโคน - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน   ขอฝากทางคณะ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ผู้บริหารด้วยเรื่อง โครงการลอยกระทง  อยากให้จัดเนื่องจากเป็นประเพณีท่ีดีงาม  และอีกเรื่องหนึ่ง 

คือเรื่องรถเทศบาล  เห็นใช้งานนอกเวลาราชการก็มี  ไม่ทราบว่าใช้เรื่องส่วนตัวหรือเปล่า 
นายพงษ์ศิวกร  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  เรื่องประเพณีลอยกระทง 
(ปลัดเทศบาล)  ปีนี้ผมว่าจะนําเสนอคณะผู้บริหาร  ให้ประเพณีลอยกระทงให้ยิ่งใหญ่  เนื่องจากเรามีสถานที่พร้อม  จะ 

นางการประกวดกระทง  การประกวดนางนพมาศ หรืออาจจะมีการประกวดร้องเพลงอีกก็ได้ 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  สําหรับเรื่องรถเทศบาล 
(ผู้อํานวยการกองช่าง) บางทีมีงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ช่วงวันหยุดช่างคุมงานเขาก็จะออกมาคุมงานและอาจจะเอารถ 

เทศบาลออกพ้ืนที่  ไม่เคยใช้เรื่องส่วนตัวนะครับ 
นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน   เรื่องงบซ่อมแซม 
(รองประธานสภาเทศบาล)   ของบ้านหลักเขต  หมู่ที่ 2  ไม่เห็นได้ทําสักทีเลย 
นายนวน  จิรัมย์  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  อยากสอบเรื่องเงินเดือน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ผู้สูงอายุ  บางคนเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง  เป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ - สําหรับเรื่องต่างๆ ที่ยังไม่ได้คําตอบ  เราจะยกยอดไปในการประชุมคราวหน้านะครับ  สําหรับวันนี้ 
(ประธานสภาเทศบาล) ผมขอปิดประชุมครับ 
 
  เลิกประชุมเวลา  13.10  น. 
 
 

                     (ลงชื่อ)        จําลอง  กอยรัมย์       / ผู้จดบันทึก 
                                      (นายจําลอง  กอยรัมย์) 
                 ตรวจถูกต้อง                     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต 
                        
   (ลงชื่อ)      ประกิจ  เกรัมย์     / ตรวจบันทึก                            
             (นายประกิจ  เกรัมย์) 
     ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  
 
 


