
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๓ 
วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 

………………………………..……. 
ผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ 
นายนิ่ม   เสริฐกระโทก 
นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  
นายลําเพียง  ฮวบกระโทก 
นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก 
นางมณฑิรา   นาถา 
นางธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ 
นายจีระพันธ  หุมกระโทก 
นายประทวน  เลื่อยกระโทก 
นายม่ัง  แอมกระโทก 
นางบุญเรือน  คุรุกิจกําจร 
นายสมพันธ  ยอมกระโทก 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
รองประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
เลขานุการสภาเทศบาล/นิติกร 

ไชยรัตน   พันธนามานุรักษ 
นิ่ม   เสริฐกระโทก 
อรุณ  ทรงบันดิษฐ 
ลําเพียง   ฮวบกระโทก 
ศิลาวัล    ฮวบกระโทก 
มณฑิรา   นาถา 
ธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ 
จีระพันธ    หุมกระโทก 
ประทวน  เลื่อยกระโทก 
ม่ัง  แอมกระโทก 
บุญเรือน  คุรุกิจกําจร 
สมพันธ   ยอมกระโทก 
ณรงคฤทธิ์  คําพันธ 

 

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
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๗ 
 

๘ 
 

๙ 
๑๐ 
๑๑ 

 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

นายชัยนิคม   ปดชา 
นายประเสริฐศักดิ์  ชวฤทธิ์ 
นางศรีไพร  หอกระโทก 
นายสุขสันต  แสงมณี 
นายแสวง  เยยกระโทก 
นางเมษา  เอมกระโทก 
 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน 
 
พ.จ.อ.วีระพล  ยิ้มกระโทก 
 
นายวีระยุทธ  พระสุวรรณ 
น.ส.จารุวรรณ หวานพรอม 
นางชนกนันท  กุศลสูงเนิน 
 
นางอัมพาพร  ยามกระโทก 
นายเอกภพ  พันธวิจิตร 
นางสาวนิศานาถ  หอยมุกข 

นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ผูอํานวยการกองคลังรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล 
ผูอํานวยการกองชางรักษาการ
ผูอํานวยการกองการศึกษา 
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 
รักษาการหัวหนาสํานักปลัด 
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
เจาพนักงานธุรการ 
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ รักษาการ
หัวหนาฝายอํานวยการ 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
เจาพนักงานธุรการ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ชัยนิคม   ปดชา 
ประเสริฐศักดิ์  ชวฤทธิ์ 
ศรีไพร  หอกระโทก 
สุขสันต  แสงมณี 
แสวง  เยยกระโทก 
เมษา  เอมกระโทก 
 
เอกชัย  ศรีนิลรัตน 
 
- 
 
วีระยุทธ  พระสุวรรณ 
จารุวรรณ หวานพรอม 
 
ชนกนันท  กุศลสูงเนิน 
อัมพาพร  ยามกระโทก 
เอกภพ  พันธวิจิตร 
นิศานาถ  หอยมุกข 

 
 



 

-๒– 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 

นางสาวดวงนภา  หอกระโทก 
นางสาวศรินทรญา  หัสสครบุรี 
นางอําภา  อินจะบก 
นางสาวอัยศิกา  มโนปญญา 
นางศุภรา  รวมขุนทด 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ 
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ผูชวยนักประชาสัมพันธ 
เจาพนักงานธุรการ 

ดวงนภา  หอกระโทก 
ศรินทรญา  หัสสครบุรี 
อําภา  อินจะบก 
อัยศิกา  มโนปญญา 
ศุภรา  รวมขุนทด 

   

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น.  
  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน   นั่งประจําท่ีตามท่ีจัดไวให  
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  เลขานุการสภาเทศบาล  ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและนํากลาวไหวพระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาล  ไดแจงใหทราบวาวันนี้เปนการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ประจําป  ๒๕๖๓  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ซ่ึงกําหนดไวตั้งแตวันท่ี ๑  สิงหาคม ๒๕๖๒  
เปนตนไปมีกําหนด ๓๐ วัน จนถึงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจํานวน ๑๒ ทาน
ครบองคประชุม จึงขอเชิญทานประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงใหทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ -  ขอสวัสดีทุกทานท้ังคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
ประธานสภาเทศบาล ท่ีเขารวมประชุมในวันนี้ มีทานใดจะแจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบหรือไม ขอเชิญทาน 
   นายกเทศมนตรีครับ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพทุกทาน  
นายกเทศมนตรี  แจงผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจระเขหินสังฆกิจวิทยา ในวันท่ี ๑๒ 
   สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่ีผานมาซ่ึงเปนการประชุมเรงดวน ซ่ึงผลการประชุม
   ใหรองผูอํานวยการโรงเรียนจระเขหินสังฆกิจวิทยาออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือลดแรงกระแสกับ 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี สวนเรื่องการลงโทษนั้นเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
   การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ (นครราชสีมา)  
ท่ีประชุม                    -  รับทราบ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ -  มีทานใดมีเรื่องแจงใหทราบในระเบียบวาระท่ี ๑ อีกหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล                เชิญทาน สท.จีระพันธครับ 
 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก          - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล       ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   

-  ตามท่ีไดมีการขอความอนุคราะหใหทางเทศบาลดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณสระนายจอมนั้น  ผมตองขอขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล  ท่ีไดนํารถ
แบ็คโฮไปปรับปรุงภูมิทัศนสระนายจอมใหแลวเสร็จ เกิดความสวยงามเปนเรียบรอยตอง
ขอขอบคุณครับ 

ท่ีประชุม                -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๓  ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ ดวยเลขานุการสภาเทศบาลไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม 

๒๕๖๓  เสร็จเรียบรอยแลว   
 
 



 
-๓- 

 
  และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมพรอม

รับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓  จึงเสนอมาให
สมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจสอบเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม และรับรองรายงานการประชุมตอไป 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแกไขหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี  ๒๗ พฤษภาคม  
๒๕๖๓ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   -  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ 
เสียงเปนเอกฉันท 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทูถาม 

- ไมมี  - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตําบลจระเขหินตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ 
- ไมมี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  (เพ่ือพิจารณา) 
   ๕.๑  เรื่องการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

      ในวาระท่ี  ๑  ข้ันรับหลักการ 
 เสนอโดยนายกเทศมนตรี 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ นายกเทศมนตรี ไดเสนอญัตติเพ่ือการพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๔๑   
 กําหนดใหคณะผูบริหารเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ให

สภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบภายในวันท่ี ๑๕  สิงหาคมของทุกป  และบัดนี้คณะ
ผูบริหารไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือใหท่ี 
ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการและกอนท่ีจะให
สภาเทศบาลไดพิจารณาในรายละเอียดขอใหคณะผูบริหารไดแถลงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ใหท่ีประชุมสภาเทศบาล ทราบใน
รายละเอียดตอไป ขอเชิญครับ 

 

นายชัยนิคม  ปดชา  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหินทุกทาน 
นายกเทศมนตรี ผมนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน ขอแถลงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายใหผูอํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ในฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณ  เปนผูแถลงรางเทศบัญญัติเชิญครับ   

 

นางเมษา  เอมกระโทก   -  เจาหนาท่ีงบประมาณไดแถลงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
ผูอํานวยการกองคลัง/ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ใหท่ีประชุมสภาเทศบาลรับทราบตามรายละเอียดรางเทศบัญญัติ 
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแตหนาแรกถึงหนา
เจาหนาท่ีงบประมาณ สุดทาย และสรุปรายจายตามแผนงานใหท่ีประชุมรับทราบ  
    -  ไดชี้แจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนงานตางๆ ใหท่ีประชุมรับทราบตามรายละเอียดตามตอไปนี้ 
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    ๑.  สถานการณคลัง ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะ 
   การเงินดังนี้ 
   ๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป 
   - เงินฝากธนาคาร จํานวน ๓๙,๘๓๙,๕๘๑.๒๑ บาท 
   - เงินสะสม  จํานวน  ๒๖,๘๘๓,๙๔๒.๖๒  บาท 
   - เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๑๔,๗๑๕,๖๔๐.๐๔ บาท 
   - รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน – โครงการ – บาท 
   - รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน ๒ โครงการ รวม ๘,๕๒๐.๐๐ บาท 
   ๑.๒ เงินกูคงคาง จํานวน ๑๔,๐๕๕,๑๙๖.๗๒ บาท 
 

    ๒.  การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๖๓  
   (๑.) รายรับจริง จํานวน ๔๗,๒๙๙,๒๔๙.๘๔ บาท ประกอบดวย 
   หมวดภาษีอากร     จํานวน    ๒๐,๘๓๓.๐๐ บาท  
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวน  ๔๕๑,๙๗๐.๓๐ บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน    จํานวน  ๓๗๔,๔๒๙.๒๓ บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน        บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    จํานวน  ๓๐๑,๖๓๑.๐๐ บาท 
   หมวดรายไดจากทุน    จํานวน        บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร    จํานวน  ๒๑,๕๑๓,๓๒๕.๓๑  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จํานวน  ๒๔,๖๒๘,๐๖๑.๐๐  บาท 
   (๒.)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  ๓๒๓,๙๒๕.๙๙ บาท 
   (๓.)  รายจายจริง  จํานวน ๓๘,๑๖๗,๕๐๖.๐๕ บาท ประกอบดวย 
   งบกลาง      จํานวน  ๑๔,๖๕๑,๙๒๘.๔๕  บาท 
   งบบุคลากร     จํานวน  ๑๓,๖๔๕,๓๑๓.๐๐  บาท 
   งบดําเนินงาน     จํานวน    ๖,๕๖๕,๔๓๖.๒๐  บาท 
   งบลงทุน     จํานวน    ๑,๖๒๖,๒๘๗.๔๐  บาท 
   งบรายจายอ่ืน     จํานวน         บาท 
   งบเงินอุดหนุน     จํานวน   ๑,๖๗๘,๕๔๑.๐๐  บาท 
   (๔.)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
        จํานวน  ๓๕๗,๕๘๘.๗๐ บาท 
   (๕.)  รายจายท่ีจายจากเงินสะสม  จํานวน  ๒,๔๔๖,๐๓๒.๐๐ บาท 
   (๖.)  รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน      บาท 
   (๗.)  รายจายท่ีจายจากเงินกู  จํานวน     บาท 
 

  งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

   รายไดจัดเก็บเอง      ประมาณการ ป ๒๕๖๔ 
    หมวดภาษีอากร     ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ 
    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  ๔๖๖,๕๐๐.๐๐ 
    หมวดรายไดจากทรัพยสิน    ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ 
    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    ๑๕๔,๕๐๐.๐๐ 
     รวมรายไดจัดเก็บเอง          ๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
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   รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    หมวดภาษีจัดสรร    ๒๖,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ 
     รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท. ๒๖,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ 
   รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท. 
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    ๒๘,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ 
     รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท.  ๒๘,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ 
      รวม    ๕๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

   จายจากงบประมาณ     ประมาณการ ป ๒๕๖๔ 
    งบกลาง      ๑๙,๗๗๗,๐๑๐.๐๐ 
    งบบุคลากร     ๑๙,๙๙๑,๙๗๐.๐๐ 
    งบดําเนินการ     ๑๒,๓๑๗,๖๒๐.๐๐ 
    งบลงทุน       ๒,๗๔๑,๔๐๐.๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน       ๒,๑๗๒,๐๐๐.๐๐ 
     รวมจายจากงบประมาณ   ๕๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
      รวม    ๕๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

   ดานบริหารท่ัวไป 
    แผนงานบริหารท่ัวไป    ๑๔,๙๓๐,๒๒๐.๐๐ 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ๒,๘๗๗,๗๔๐.๐๐ 
   ดานบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา      ๖,๘๙๖,๖๙๐.๐๐ 
    แผนงานสาธารณสุข      ๓,๘๐๑,๘๖๐.๐๐ 
    แผนงานสังคมสงเคราะห         ๘๐๐,๖๖๐.๐๐ 
    แผนงานเคหะและชุมชน      ๓,๒๔๒,๘๖๐.๐๐ 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ 
   ดานเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     ๔,๑๔๒,๙๖๐.๐๐ 
    แผนงานการเกษตร           ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
   ดานการดําเนินงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง     ๑๙,๗๗๗,๐๑๐.๐๐ 
     งบประมาณรายจายท้ังส้ิน  ๕๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

   แผนงานบริหารท่ัวไป 
   งบ/งาน   งานบริหารท่ัวไป     งานบริหารงานคลัง         รวม 
   งบบุคลากร  ๑๐,๘๔๖,๒๖๐     -  ๑๐,๘๔๖,๒๖๐ 
     เงินเดือน (ฝายการเมือง)   ๒,๖๒๔,๖๔๐     -    ๒,๖๒๔,๖๔๐  
      เงินเดือน (ฝายประจํา)   ๘,๒๒๑,๖๒๐     -    ๘,๒๒๑,๖๒๐ 
   งบดําเนินงาน    ๒,๗๓๓,๙๖๐  ๖๒๐,๐๐๐   ๓,๓๕๓,๙๖๐ 
      คาตอบแทน       ๓๐๔,๕๖๐  ๑๐๐,๐๐๐      ๔๐๔,๕๖๐ 
      คาใชสอย    ๑,๓๔๐,๔๐๐  ๒๘๐,๐๐๐   ๑,๖๒๐,๔๐๐ 
      คาวัสดุ       ๒๓๐,๐๐๐  ๒๔๐,๐๐๐      ๔๗๐,๐๐๐ 
     คาสาธารณูปโภค      ๘๕๙,๐๐๐     -       ๘๕๙,๐๐๐ 
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   แผนงานบริหารท่ัวไป  
   งบ/งาน   งานบริหารท่ัวไป     งานบริหารงานคลัง         รวม 
   งบลงทุน  ๖๔๗,๖๐๐  ๕๐,๔๐๐ ๖๙๘,๐๐๐ 
      คาครุภัณฑ  ๖๔๗,๖๐๐  ๕๐,๔๐๐ ๖๙๘,๐๐๐ 
   งบเงินอุดหนุน    ๓๒,๐๐๐  -    ๓๒,๐๐๐ 
      เงินอุดหนุน    ๓๒,๐๐๐  -    ๓๒,๐๐๐ 
    รวม      ๑๔,๒๕๙,๘๒๐         ๖๗๐,๔๐๐     ๑๔,๙๓๐,๒๒๐ 
 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   งบ/งาน       งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ     งานเทศกิจ  งานปองกันภัยฝาย          รวม 
           การรักษาความสงบภายใน            พลเรือนและระงับอัคคีภัย 

   งบบุคลากร      ๑,๗๗๐,๘๔๐  -          -         ๑,๗๗๐,๘๔๐ 
     เงินเดือน (ฝายประจํา)  ๑,๗๗๐,๘๔๐    -          -         ๑,๗๗๐,๘๔๐ 
   งบดําเนินการ        ๕๕๐,๐๐๐     ๑๗๔,๔๐๐ ๓๗๕,๐๐๐        ๑,๐๙๙,๔๐๐ 
     คาตอบแทน             ๔๐,๐๐๐    -         -    ๔๐,๐๐๐ 
     คาใชสอย        ๑๗๐,๐๐๐     ๑๗๔,๔๐๐ ๓๗๕,๐๐๐          ๗๑๙,๔๐๐ 
     คาวัสดุ        ๓๔๐,๐๐๐   -         -           ๓๔๐,๐๐๐ 
   งบลงทุน  ๗,๕๐๐   -         -     ๗,๕๐๐ 
     คาครุภัณฑ  ๗,๕๐๐   -         -     ๗,๕๐๐ 
    รวม     ๒,๓๒๘,๓๔๐     ๑๗๔,๔๐๐ ๓๗๕,๐๐๐      ๒,๘๗๗,๗๔๐ 
   

   แผนงานการศึกษา   
   งบ/งาน   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       รวม 

   งบบุคลากร       ๒,๓๕๔,๗๓๐          ๒,๓๕๔,๗๓๐ 
      เงินเดือน (ฝายประจํา)   ๒,๓๕๔,๗๓๐          ๒,๓๕๔,๗๓๐ 
   งบดําเนินการ         ๒,๔๙๖,๘๖๐   ๒,๔๙๖,๘๖๐ 
      คาตอบแทน                   ๒๐,๐๐๐         ๒๐,๐๐๐ 
      คาใชสอย         ๑,๒๔๖,๓๐๐   ๑,๒๔๖,๓๐๐ 
      คาวัสดุ  ๑,๒๓๐,๕๖๐   ๑,๒๓๐,๕๖๐ 
   งบลงทุน       ๔๕,๑๐๐        ๔๕,๑๐๐ 
      คาครุภัณฑ       ๔๕,๑๐๐        ๔๕,๑๐๐ 
   งบเงินอุดหนุน  ๒,๐๐๐,๐๐๐   ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
      เงินอุดหนุน  ๒,๐๐๐,๐๐๐   ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
    รวม  ๖,๘๙๖,๖๙๐   ๖,๘๙๖,๖๙๐ 
 

   แผนงานสาธารณสุข   
   งบ/งาน   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข      รวม 

   งบบุคลากร       ๑,๔๔๕,๗๖๐   ๑,๔๔๕,๗๖๐ 
      เงินเดือน (ฝายประจํา)   ๑,๔๔๕,๗๖๐   ๑,๔๔๕,๗๖๐ 
   งบดําเนินการ         ๑,๓๙๔,๘๐๐   ๑,๓๙๔,๘๐๐ 
      คาตอบแทน                 ๑๒๔,๐๐๐       ๑๒๔,๐๐๐ 
      คาใชสอย         ๑,๑๔๐,๘๐๐   ๑,๑๔๐,๘๐๐ 
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  คาวัสดุ         ๑๓๐,๐๐๐      ๑๓๐,๐๐๐ 
  งบลงทุน     ๘๒๑,๓๐๐      ๘๒๑,๓๐๐ 
  คาครุภัณฑ     ๘๒๑,๓๐๐      ๘๒๑,๓๐๐ 
  งบเงินอุดหนุน     ๑๔๐,๐๐๐      ๑๔๐,๐๐๐ 
  เงินอุดหนุน     ๑๔๐,๐๐๐      ๑๔๐,๐๐๐ 
   รวม  ๓,๘๐๑,๘๖๐   ๓,๘๐๑,๘๖๐ 
 
 แผนงานสังคมสงเคราะห    

  งบ/งาน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห       รวม 

  งบบุคลากร       ๗๔๗,๖๖๐   ๗๔๗,๖๖๐ 
     เงินเดือน (ฝายประจํา)   ๗๔๗,๖๖๐   ๗๔๗,๖๖๐ 
  งบดําเนินการ           ๕๓,๐๐๐     ๕๓,๐๐๐ 
     คาตอบแทน                  ๓,๐๐๐       ๓,๐๐๐ 
     คาใชสอย           ๕๐,๐๐๐     ๕๐,๐๐๐ 
   รวม  ๘๐๐,๖๖๐   ๘๐๐,๖๖๐ 
 

 แผนงานเคหะและชุมชน        

  งบ/งาน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยว   งานสวนสาธารณะ    งานกําหนดขยะมลูฝอย  รวม 
    กับเคหะและชุมชน             และสิ่งปฎิกลู 

  งบบุคลากร       ๗๑๘,๒๖๐    -       -         ๗๑๘,๒๖๐ 
     เงินเดือน (ฝายประจํา)   ๗๑๘,๒๖๐    -       -         ๗๑๘,๒๖๐ 
  งบดําเนินการ         ๑,๓๘๕,๒๐๐ ๒๓๘,๔๐๐ ๗๙๖,๐๐๐     ๒,๔๑๙,๖๐๐ 
     คาตอบแทน                 ๑๐,๐๐๐   -                      -                        ๑๐,๐๐๐  
     คาใชสอย            ๘๕๕,๒๐๐ ๒๑๘,๔๐๐ ๗๙๖,๐๐๐     ๑,๘๖๙,๖๐๐ 
     คาวัสดุ   ๕๒๐,๐๐๐        ๒๐,๐๐๐            -                       ๕๔๐,๐๐๐ 
  งบลงทุน   ๑๐๐,๐๐๐    ๕,๐๐๐            -         ๑๐๕,๐๐๐ 
     คาครุภัณฑ   ๑๐๐,๐๐๐          ๕,๐๐๐           -                        ๑๐๕,๐๐๐ 
   รวม         ๒,๒๐๓,๔๖๐       ๒๔๓,๔๐๐       ๗๙๖,๐๐๐            ๓,๒๔๒,๘๖๐ 
 

 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม  
  งบ/งาน        งานกีฬาและนันทนาการ     งานศาสนาและวัฒนธรรม     รวม 
  งบดําเนินงาน   ๑๕๐,๐๐๐  ๓๓๐,๐๐๐     ๔๘๐,๐๐๐ 
     คาใชสอย   ๑๕๐,๐๐๐  ๓๓๐,๐๐๐     ๔๘๐,๐๐๐ 
   รวม        ๑๕๐,๐๐๐  ๓๓๐,๐๐๐     ๔๘๐,๐๐๐ 
 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งบ/งาน       งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ   งานกอสรางโครงสราง    รวม 
         อุตสาหกรรมและการโยธา   พ้ืนฐาน 
  งบบุคลากร       ๒,๑๐๘,๔๖๐   -  ๒,๑๐๘,๔๖๐  
     เงินเดือน (ฝายประจํา)   ๒,๑๐๘,๔๖๐   -  ๒,๑๐๘,๔๖๐ 
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  งบดําเนินการ             ๙๗๐,๐๐๐   -     ๙๗๐,๐๐๐ 
     คาตอบแทน                 ๑๐๒,๐๐๐   -     ๑๐๒,๐๐๐      
     คาใชสอย               ๔๗๐,๐๐๐   -     ๔๗๐,๐๐๐ 
     คาวัสดุ     ๓๙๘,๐๐๐   -     ๓๙๘,๐๐๐   
  งบลงทุน       ๘๒,๕๐๐     ๙๘๒,๐๐๐  ๑,๐๖๔,๕๐๐  
     คาครุภัณฑ       ๘๒,๕๐๐      -       ๘๒,๕๐๐ 
     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  -     ๙๘๒,๐๐๐    ๙๘๒,๐๐๐ 
   รวม          ๓,๑๖๐,๙๖๐     ๙๘๒,๐๐๐  ๔,๑๔๒,๙๖๐ 
 

 แผนงานการเกษตร    

        งบ/งาน   งานสงเสริมการเกษตร           รวม 

  งบดําเนินการ           ๕๐,๐๐๐     ๕๐,๐๐๐ 
     คาใชสอย           ๕๐,๐๐๐     ๕๐,๐๐๐ 
   รวม    ๕๐,๐๐๐     ๕๐,๐๐๐ 
 

 แผนงานงบกลาง    
      งบ/งาน   งานงบกลาง           รวม 

  งบกลาง          ๑๙,๗๗๗,๐๑๐   ๑๙,๗๗๗,๐๑๐ 
     งบกลาง  ๑๙,๗๗๗,๐๑๐   ๑๙,๗๗๗,๐๑๐ 
   รวม  ๑๙,๗๗๗,๐๑๐   ๑๙,๗๗๗,๐๑๐ 
 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   -  เจาหนาท่ีงบประมาณไดแถลงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบในรายละเอียดแลว มีสมาชิกสภา 
   เทศบาลทานใดจะสอบถามในรายละเอียดเพ่ิมเติมขอเชิญครับ เม่ือไมมีผมขอมติท่ีประชุมใน
   วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบในวาระท่ี ๑ รับหลักการราง
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม   -  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ 
เสียงเปนเอกฉันท 

- เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๑ แลวผมขอหยุดพักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และจะ
ประชุมใหมในเวลา ๑๓.๐๐ น.  

- พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๑๐ น. 
- เริ่มประชุมใหมในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

- สมาชิกสภาเทศบาลเขาประชุมสภาครบองคประชุม ๑๒ ทาน ประธานสภา
เทศบาล จึงเริ่มประชุมตอในเวลา ๑๓.๑๐ น.  

 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ ๕.๒  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและกําหนดระยะเวลาเสนอ
ประธานสภาเทศบาล คําแปรญัตติและกําหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาคําแปรญัตต ิ

   -   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว และท่ีประชุมใหความเห็นชอบรับหลักการ ในวาระท่ี ๑  ข้ันรับ
   หลักการแลว  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
   พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๔๙   รางเทศบัญญัติท่ีสภาลงมติรับหลักการแลว ใหประธานสภาเทศบาล 
 



 
-๙- 

 
        สงรางเทศบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภา
   ทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย   
   ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมรางเทศบัญญัติก็ให
   เสนอคําแปรลวงหนาเปนหนังสือ เปนรายขอ และเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
   ในกรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิก รับรองดวย การแปรญัตติถา
   เปนสมาชิกสภาเทศบาล แปรตัดและแปรลดเทานั้น 

ดังนี้  จึงขอใหท่ีประชุมแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ พรอมผูรับรองจํานวน ๒ ทาน 
- การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบใหมีจํานวน ๓ ถึง ๗ คน  

จึงขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ไดพิจารณาวาจะใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน
เทาไร    เชิญ นายจีระพันธ  หุมกระโทก  

นายจีระพันธ  หุมกระโทก       - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล       ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   
   - ขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ คน 

ผูรับรอง   นายลําเพียง  ฮวบกระโทก   
   นายสมพันธ  ยอมกระโทก   

 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ - มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ คน ตามท่ี

นายจีระพันธ  หุมกระโทก นายลําเพียง  ฮวบกระโทก  นายสมพันธ  ยอมกระโทก  เสนอ
โปรดยกมือข้ึน  
 

มติท่ีประชุม   -  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ 
เสียงเปนเอกฉันท ใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ คน 

 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ -  เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ คน 
ประธานสภาเทศบาล การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ใหเลือกทีละคนคือเลือกคนท่ีหนึ่งใหเสร็จเรียบรอยกอน 

แลวจึงเลือกคนถัดไปจนครบตามจํานวน ๓ คน ตามท่ีสภาเทศบาลมีมติ  จึงขอใหท่ีประชุม
สภาเทศบาลไดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติท่ีละคนจนครบตามจํานวนท่ีสภาเทศบาลมีมติ 

ขอใหเสนอครับ ผูเสนอคนท่ี ๑ เชิญครับ  
   ผูเสนอคนท่ี ๑  ดิฉันนางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ 
   นายนิ่ม  เสริฐกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑  
   ผูรับรอง คนท่ี ๑. นายประทวน  เลื่อยกระโทก      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
   ผูรับรอง คนท่ี ๒. นายม่ัง  แอมกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ มีสมาชิกทานใด จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมนอกเหนือจากนี้อีกหรือไมเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอชื่อเพ่ิมอีก จึงเปนอันวานายนิ่ม  เสริฐกระโทก 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑  
 

ตอไปจะเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ ขอใหเสนอครับ 
ผูเสนอคนท่ี ๒  นายลําเพียง  ฮวบกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ 

   นายจีระพันธ  หุมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒  
 



 
-๑๐- 

 
   ผูรับรอง คนท่ี ๑. นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
   ผูรับรอง คนท่ี ๒. นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ มีสมาชิกทานใด จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมนอกเหนือจากนี้อีกหรือไมเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอชื่อเพ่ิมอีกจึงเปนอันวานายจีระพันธ  หุมกระโทก 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒  
 

    ตอไปจะเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ ขอใหเสนอครับ 
ผูเสนอคนท่ี ๓  ดิฉันนางศิลาวัล  ฮวบกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ 

   นายประทวน  เลื่อยกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓  

   ผูรับรอง คนท่ี ๑. นางธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
   ผูรับรอง คนท่ี ๒. นางมณฑิรา  นาถา    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ มีสมาชิกทานใด จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมนอกเหนือจากนี้อีกหรือไมเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล    เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอชื่อเพ่ิมอีก จึงเปนอันวานายประทวน  เลื่อยกระโทก  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓  
    

มติท่ีประชุม  สรุปวาคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ คน ประกอบดวย 
   ผูท่ีไดรับเลือก  คนท่ี ๑ นายนิ่ม  เสริฐกระโทก     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

ผูท่ีไดรับเลือก  คนท่ี ๒ นายจีระพันธ  หุมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

   ผูท่ีไดรับเลือก  คนท่ี ๓ นายประทวน  เลื่อยกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
      

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ ตอไปเปนการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  ตามระเบียบกระทรวง 
ประธานสภาเทศบาล มหาดไทยวาดวยขอบังคับการปะชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๔๕ วรรคทายกําหนดวา  

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  และในการพิจารณา
วาระท่ีสอง  ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภา
ทองถ่ิน มีมติรับหลักการแหงรางขอญัตติงบประมาณนั้น  

จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณาและกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแตสภาเทศบาลมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ จึงขอใหทานสมาชิกสภา
เทศบาลไดเสนอเพ่ือกําหนดระยะเวลาแปรญัตติตามระเบียบตอไป 

ขอเชิญนายจีระพันธ  หุมกระโทก เปนผูเสนอคนท่ี ๑ 
 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก             - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล       ทุกทาน ผมนายนายจีระพันธ  หุมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   

ขอเสนอระยะเวลาแปรญัตติ ดังนี้ 
   วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

สถานท่ี ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
รวมท้ังหมด จํานวน ๓ วัน นบัระยะเวลารวมกันได ๒๔ ชั่วโมง พอดีครับ 
ผูรับรอง คนท่ี ๑. นางศิลาวัล   ฮวบกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

   ผูรับรอง คนท่ี ๒. นางธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 



 
-๑๑- 

 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ มีสมาชิกทานใด จะเสนอวันอ่ืนนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอนอกเหนือจากนี้เปนอันวาระยะเวลาเสนอคําแปร 

ญัตติกําหนดไวจํานวน ๓ วัน หากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดหรือผูบริหารตองการยื่นแปร
ญัตติสามารถยื่นไดตามมติดังนี้  
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติกําหนดไว ๓ วัน ดังนี้ 
วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
สถานท่ี ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน     

 

  เม่ือท่ีประชุมไดกําหนดวันยื่นเสนอแปรญัตติ  และกําหนดวันประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคําแปรญัตติแลว ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหินไดมอบราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ใหคณะกรรมการแปร
ญัตตินําไปพิจารณา พรอมลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ - เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดรับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  แลว  หนาท่ีของคณะกรรมการแปรญัตติตองไปประชุมเพ่ือรอ

รับเสนอคําแปรญัตติ  หากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  ทานใด หรือผูบริหาร
ทองถ่ิน เห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางเทศบัญญัติฉบับนี้  ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปน
หนังสือตามแบบท่ีระเบียบกําหนด โดยใหแปรญัตติเปนรายขอ และเสนอตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกรับรอง
ดวย 

-  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมแลว ขอใหรายงานและบันทึกความเห็น 
ยื่นตอประธานสภา และในรายงานนั้นจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือขอใดบาง  เพ่ือประธานสภาจะไดสงรายงานคณะกรรมการแปรญัตติใหสมาชิกสภา
เทศบาลทราบ ซ่ึงตามระเบียบกําหนดไววาไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง กอนประชุมสภาเพ่ือ
พิจารณาในวาระท่ีสอง 

-  ในวันท่ีคณะกรรมการแปรญัตติประชุมแปรญัตติ ใหเลขานุการสภาเทศบาล
ประสานกับประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือทําหนังสือแจงใหนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลยื่นคําแปรญัตติมาชี้แจงและแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการแปร
ญัตติดวย 

 

๕.๓  การกําหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 
เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติและวาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ 
ตอไปจะเปนการกําหนดวันประชุมสภาเทศบาล   เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒ และ วาระท่ี ๓ 
วาจะเปนในวันใด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ  ๕๐   

ตอไปจะเปนการกําหนดวันประชุมสภาเทศบาล   เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒ และ 
วาระท่ี ๓ วาจะเปนในวันใดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ  ๕๐  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว  จะตอง
เสนอรางเทศบัญญัตินั้นตามรางเดิม  และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม  พรอมท้ังรายงานและ 

 



 
-๑๒- 

 
บันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา  ไดมีหรือไม
มีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด   
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติของสมาชิกท่ียื่น
แปร  และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา  เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน   

จึงขอใหท่ีประชุมไดเสนอและกําหนดวันประชุมสภาเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒ และ
วาระท่ี ๓  เชิญ นายจีระพันธ  หุมกระโทก  ผูเสนอคนท่ี ๑ 

 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก         - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล       ทุกทาน ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอ 

วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
เปนวันประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒ วาระท่ี ๓ ครับ 
ผูรับรอง คนท่ี ๑. นางธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

   ผูรับรอง คนท่ี ๒. นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ - มีสมาชิกทานใด จะเสนอวันอ่ืน นอกเหนือจากวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ประธานสภาเทศบาล หรือไม เชิญครับ 

 

- เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอนอกเหนือจากนี้ จึงเปนอันวาท่ีประชุมมี
มติกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในวาระท่ี ๒  และวาระท่ี ๓  ในวันท่ี ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  เม่ือท่ีประชุมไดมีมติ
ตามท่ีเสนอมาแลว จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓ 
เพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
วาระ  ๒ และวาระ ๓  ในวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  หองประชุม
สภาเทศบาลตําบลจระเขหิน โดยไมตองออกหนังสือ และวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลมา
ประชุมครบองคประชุมถือวาทุกทาน รับทราบตามนี้   

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ                - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล   และผูเขารวมประชุมทุกทาน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบการประชุมสภาทองถ่ิน จึงขอเชิญ     
                              คณะกรรมการแปรญัตติ  ท้ัง ๓ ทาน ประชุมในวันนี้ หลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาล   
                              เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการแปรญัตติตามระเบียบตอไป 
มติท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ -  มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม ถาไมมี ขอปดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  -  ปดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 

    (ลงชื่อ)    จดบันทึก/รายงานประชุม 
      (นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 



 
-๑๓- 

 
 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลวมีมติรับรอง
รายงานการประชุมเปนเอกฉันท   เม่ือวันท่ี        เดือน                    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)            ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางอรุณ   ทรงบันดิษฐ) 
 
   

   (ลงชื่อ)             กรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
    (นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก) 
 
 

   (ลงชื่อ)        เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม 
       (นางมณฑิรา  นาถา) 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน    มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว 
เม่ือวันท่ี................เดือน........................................พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

    (ลงชื่อ)            
       (นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ) 
                  ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน       
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