
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ครั้งท่ี ๒ /๒๕๖๓ 
วันท่ี  ๒๖  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 

- ไมมา - 
ธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ 
จีระพันธ    หุมกระโทก 
ประทวน  เลื่อยกระโทก 
ม่ัง  แอมกระโทก 
บุญเรือน  คุรุกิจกําจร 
สมพันธ   ยอมกระโทก 
ณรงคฤทธิ์  คําพันธ 

 

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
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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 
นางสาวดวงนภา  หอกระโทก 
นางสาวนิศานาถ  หอยมุกข 

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

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

 
 



 

 
-๒– 

 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 

นางสาวศรินทรญา  หัสสครบุรี 
นางสาวอัยศิกา  มโนปญญา 
นางศุภรา  รวมขุนทด 

นักวิชาการพัสดุ 
ผูชวยนักประชาสัมพันธ 
เจาพนักงานธุรการ 

ศรินทรญา  หัสสครบุรี 
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 ๒/๒๕๖๓ ซ่ึงการประชุมสภาเทศบาล สมัยท่ี ๓ 
กําหนดไวตั้งแตวันท่ี ๑  สิงหาคม ๒๕๖๓  เปนตนไปมีกําหนด ๓๐  วันจนถึงวันท่ี ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๓  วันนี้มี
สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจํานวน ๑๑ ทาน ไมมาประชุม จํานวน ๑ ทาน ถือวาครบองคประชุม  จึงขอเชิญทาน
ประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ -  ขอสวัสดีทุกทานท้ังคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
ประธานสภาเทศบาล  วันนี้สภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  ไดดําเนินการเปดประชุมสภาเทศบาล  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ เปนการประชุม ครั้งท่ี ๒  มีทานใดมีเรื่องจะแจงใหทราบ
หรือไม เชิญรองศรีไพรครับ 

 

นางศรีไพร  หอกระโทก   -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพทุกทาน  
รองนายกเทศมนตรี ดิฉันมีเรื่องจะแจงใหท่ีประชุมทราบ ดวยในคืนวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไดมีการ

เขาสูระบบเฟสบุคบุคคลอ่ืนเพ่ือยืมเงิน ซ่ึงเปนเฟสบุคของนางศรีสุดา  มาตรา  ซ่ึง
เปนประธานกองทุนหมูบานจระเขหิน หมูท่ี ๑  โดยมิจฉาชีพไดทักไปยืมเงินของ
หลายๆคน บุคคลท่ีทักไปยืมเงินนั้นเปนกลุมเพ่ือนในเฟสบุคของ  นางศรีสุดา  
มาตรา  และในนั้นมีนางทองเลื่อน ก็ไดโอนเงินไปให จํานวน ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ 
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท ครั้งท่ี ๒ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท ครั้งท่ี ๓ จํานวน ๑๐,๐๐๐ 
บาท  รวมท้ังหมดท่ีโอนเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยไมไดมีการโทรสอบถาม
กอน ซ่ึงเพ่ือนคนอ่ืนๆของนางศรีสุดา  มาตรา ท่ีกลุมมิจฉาชีพไดทักถามยืมเงิน
เพ่ือนคนอ่ืนๆ ไดโทรถามนางศรีสุดา  มาตรา กอน สวนนางบุญเลื่อนนั้นไมไดโทร
ถาม แตไดโอนใหเลย  จนถึงตอนเชาถึงไดโทรถามนางศรีสุดา  มาตรา  ถึงรูความ
จริงถึงไดไปแจงความท่ีสถานีตํารวจภูธรอําเภอครบุรี ตอจากนั้นก็ไดไปธนาคาร
ออมสินเพ่ือไปขออายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร และไดรูวาเงินไดถูกโอนไปในบัญชี
ของนางพัฒฌา  งามแสง  อาศัยอยูท่ีอําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน มี
หมายเลขโทรศัพท หมายเลขบัญชี จึงอยากฝากประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ
ทราบถึงพฤติกรรมของกลุมมิจฉาชีพดวย  

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  -  มีทานใดมีเรื่องจะแจงใหทราบอีกหรือไม ถาไมมีขอไปวาระท่ี ๒ ตอไป 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 



 
   -๒- 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  

oายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ          ดวยเลขานุการสภาเทศบาลไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  

เม่ือวันท่ี ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เสร็จเรียบรอยแลว  และคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมพรอมรับรองรายงานการ
ประชุมเรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๓  จึงเสนอมาใหสมาชิกสภา
เทศบาลไดตรวจสอบเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม และรับรองรายงานการประชุมตอไป 
 มีทานใดจะแกไขเพ่ิมเติมหรือไม 
 ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หากเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  -  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓          เรื่องกระทูถาม 
    - ไมมี – 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตําบลจระเขหินตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ๔.๑  การพิจารณาคําเสนอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    -  ใหเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตอไป 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
เลขานุการสภาเทศบาล  พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
    ขอ ๕๙ “การยื่นแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะกระทําไดเฉพาะการขอลด
    รายจายหรือขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภา 
    ทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 
     คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปร
    ญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามขอ ๔๕ วรรคสอง และขอ ๔๙  
    วรรคหนึ่ง” 
    ขอ ๖๐ “หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพ่ิมเติมรายจาย หรือ 
    เปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรอง
    จากผูบริหารทองถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้น ผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ” 
    ขอ ๖๑ “หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงิน ซ่ึงมีขอผูกพันอยางใดอยาง
    หนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู 
(๒) รายจายซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย 

ถามีปญหาวารายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม ใหประธานสภา
ทองถ่ินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
 
 



 
-๓- 

 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ -  ตามท่ีเลขานุการไดชี้แจงขอกฎหมายใหแกทุกทานไดทราบแลว และจากการ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม 
    ๒๕๖๓  ท่ีประชุมไดกําหนดเวลาในการยื่นคําเสนอแปรญัตติโดยมีกําหนด ๓ วัน 
    ระหวางวันท่ี ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
    ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน โดยคณะกรรมการแปรญัตติไดกําหนด
    วันประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
     ซ่ึงบัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
    ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดประชุมและสงผลการพิจารณารางเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนท่ีเรียบรอยแลว และ
    ไดจัดสงเอกสารใหแกทานผูบริหารและทานสมาชิกแลว สําหรับรายละเอียดการ 
    ประชุม ขอใหประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ไดชี้แจงใหท่ีประชุมไดทราบ ตอไป 
ท่ีประชุม   -  รับทราบ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ๔.๒  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
     ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติเปนผูชี้แจงครับ 
 

นายนิ่ม  เสริฐกระโทก   ๔.๒  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     ตามท่ีสภาเทศบาลไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓  คน 
    ประกอบดวย นายนิ่ม  เสริฐกระโทก  นายประทวน  เลื่อยกระโทก  นายจีระพันธ  
    หุมกระโทก  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุม 
    ครั้งท่ี ๑ เม่ือ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพ่ือเลือกประธานและเลขานุการ  ซ่ึงได
    ดําเนินการเลือกผมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลือกนายจีระพันธ  
    หุมกระโทก  เปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ   
     ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติเปนผูอภิปรายครับ 
 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก  -  สภาเทศบาลแหงนี้ไดมอบหมายใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ    รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     กําหนดยื่นแปรญัตติ ในระหวางวันท่ี ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  
    ชวงเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ปรากฎวาในวันท่ี ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓  สมาชิก
    สภาเทศบาลไดยื่นแปรญัตติโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๒ คนเปนผูรับรอง 
    เวลา ๑๐.๐๐ น.  และนายกเทศมนตรีไดยื่นแปรญัตติ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ผูยื่นแปรคนท่ี ๑  นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
ไดยื่นแปนญัตติในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้ 

ขอ ๑ ขอยื่นแปรญัตติลดรายจาย โดยแปรตัดท้ังโครงการ แผนงานเคหะ
และชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน คาครุภัณฑ  คาครุภัณฑการเกษตร เครื่อง
ตัดหญาแบบขอแข็ง งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ในรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หนาท่ี ๑๘๓/๒๒๙ 

 
 
 



 
  -๔- 
 

  ขอ ๒  ขอยื่นแปรญัตติลดรายจาย โดยแปรตัดท้ังโครงการ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คากอสราง 
สิ่งสาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณรอบๆ คลองจระเขหิน  
(ฝงทิศตะวันตก) งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
ติดตั้งเสาไฟฟาสาธารณะบริเวณรอบๆ คลองจระเขหิน (ฝงทิศตะวันตก)   
แบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  (Solar Cell)  จํานวน  ๒๐ ชุด พรอมปาย
ประชาสัมพันธ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  
ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
หนาท่ี ๒๑๖/๒๒๙ 

  มติ ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติ
เห็นชอบ ๒  เสียง ไมเห็นชอบ ๑ เสียง 

 

  ผูยื่นแปรคนท่ี ๒  นายชัยนิคม  ปดชา  นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
    ไดยื่นแปรญัตติในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
    ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้ 
     ขอ ๑  ขอยื่นแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพ่ิมเติมรายจาย ในรางเทศ
    บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานเคหะและ
    ชุมชน  งานสวนสาธารณะ  งบลงทุน  คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร เครื่อง
    ตัดแตงพุมไว ขนาด ๒๒ นิ้ว งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท 
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

๑) เปนเครื่องตัดแตงพุมไมชนิดใชเครื่องยนต แบบมือถือ 
๒) ใชเครื่องยนตเบนซิน ๑ สูบ ๒ จังหวะ 
๓) ความจุกระบอกสูบขนาดไมนอยกวา ๒๑ ซีซี 
๔) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา ๐.๘ แรงมา 
๕) ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา ๒๒ นิ้ว 
๖) ใบมีดตัดสามารถใชได ๒ ดาน 

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) 
  มติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติเปน 
เอกฉันท 
 

  ขอ ๒  ขอยื่นแปรญัตติเพ่ิมเติมรายจาย ในรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เงิน
สํารองจาย จากเดิมตั้งงบประมาณไว ๒๑๘,๖๐๐ บาท ขอเพ่ิมเติมรายจาย ปรับ
วงเงินงบประมาณเพ่ิมเปน ๖๙๔,๖๐๐ บาท 
  มติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติเปน 
เอกฉันท 
 

  และตอจากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติก็ไดพิจารณาในรายละเอียดอ่ืนๆ 
ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โดยไมมี
การแกไขเปลี่ยนแปลงแตอยางใดนอกจากขอท่ียื่นแปรญัตติเทานั้น 
  จึงขอสรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ คือ มีมติเห็นชอบตามท่ี
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรียื่นแปรญัตติ รายละเอียดอ่ืนนอกนั้นมีมติ
เห็นชอบใหคงรางเดิม 
 



 

    -๕- 
 

  คณะกรรมการแปรญัตติ จึงไดจัดสงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรางเดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอม
ท้ังจัดทํารายงานการประชุมและทําบันทึกสงใหประธานสภาเทศบาลทราบ เม่ือ
วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเวลา ๑๕.๐๐ น. 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวารท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม  
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ๕.๑  ญัตติเพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๔   
ประธานสภาเทศบาล        (ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ) 
    -  ขอใหเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของใหทุกทานไดทราบตอไป 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล  ผูเขารวมประชุมทุกทาน   
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
    ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
     ขอ ๕๑  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง  ใหปรึกษาเรียง 
    ตามลําดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น 
    เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
             ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการ
    แกไขในขอใดแลวไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
     ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ 

ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหมเฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ไดโดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหม
ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาว
แลว  การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆเปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะ
พิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 

     ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสาม เกิดข้ึนในการพิจารณารวด
    เดียว ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามวรรคสามก็ได 
     เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้น
    ตามวรรคสามแลวใหประธานสภาทองถ่ิน สงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน
    ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 
     ในการประชุมตอวาระท่ีสอง  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีได
    ระงับไวเทานั้น 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ -  ในวาระท่ี ๒ เปนการอภิปราย และคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ไดพิจารณาในราย  
ประธานสภาเทศบาล        ละเอียด และมีมติเห็นชอบใหแกไขรางตามท่ีมีการยื่นแปรญัตติ นอกจากนั้นคงไว
    ตามรางเดิม 
      ขอเชิญเลขานุการดําเนินการ และใหพิจารณาเปนรายขอในการขอมติสภา
    เทศบาล ดังนี้ 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  ๑.  ตามท่ีนางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ยื่นแปรญัตติ 
เลขานุการสภาเทศบาล   ขอ ๑ ขอยื่นแปรญัตติลดรายจาย โดยขอแปรตัดท้ังโครงการ แผนงาน 
    เคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ งบลงทุน คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร 
    เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ในรางเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หนาท่ี ๑๘๓/๒๒๙ 



 
-๖- 

 

     ขอเชิญ นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อภิปราย 
    ชี้แจงเชิญครับ 

    

นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ     -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผูรวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทุกทาน ดิฉันนางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
     ท่ีดินฉันขอยื่นแปรญัตติลดรายจาย โดยขอแปรตัดท้ังโครงการ ในแผนงาน
    เคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ งบลงทุน คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร  
    ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ งบลงทุน คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ
    การเกษตรเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท  ดิฉันคิดวายังไมมี
    ความจําเปน เพราะวาเครื่องตัดหญาในสํานักงานเทศบาลนั้นมีเพียงพออยูแลว  
    และก็ได อนุมัติไปแลวเม่ือไมนานมานี้เอง  และดิฉันคิดวาตามท่ีตั้งไวไมตรงกับ 
    บัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑของสํานักงบประมาณดวยคะ  
    จึงขอแปรตัดท้ังโครงการคะ  
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล      
 

นายชัยนิคม  ปดชา   -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรี   ตามท่ี สท.อรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ไดยื่นแปรญัตติลด 
    รายจาย โดยขอแปรตัดท้ังโครงการ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
    งบลงทุน คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  
    งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท นั้นตามความเห็นของผมในฐานะผูบริหาร ผมเห็นดวยท่ี
    แปรตัดท้ังโครงการ และผมจึงขอเปลี่ยนแปลงเปนเครื่องตัดก่ิงพุมไมตามเอกสาร  
    ขอนี้ผมเห็นดวยครับ   และผมขอใหทบทวนในระเบียบการแปรญัตติใหชัดเจน  
    คณะกรรมการแปรญัตติท่ียังยืนยันรับมติในการแปรญัตติในครั้งนี้ วาถูกระเบียบ
    หรือไม อยากจะฟงทางทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลวารับมติ
    ยืนยันในการรับแปรญัตติ ขอคํายืนยันวาถูกระเบียบหรือไม 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เรียนคณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  สําหรับทาน
ประธานสภาเทศบาล       นายกเทศมนตรีหรือวาผูบริหาร อยากจะใหผูท่ีแปรญัตติ หรือสมาชิกสภาเทศบาล
    วาแปรญัตติถูกตองตามระเบียบหรือไม  หรือวาจะมีระเบียบตัวใหมอีก ก็จะไดให
    เลขานุการสภาเทศบาลซ่ึงเปนนิติกรไดชี้แจงเพ่ิมเติม เชิญเลขานุการสภาเทศบาล
    ครับ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล  ผูเขารวมประชุมทุกทาน   
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน
     พ.ศ.๒๕๔๗  (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๔  งบประมาณ  
     ขอ ๕๙  การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะกระทําไดเฉพาะการ
    ขอลดรายจาย หรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิก
    สภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 
     คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปร
    ญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙  
    วรรคหนึ่ง 
 



 

-๗- 
 

     การแปรญัตติในครั้งนี้เปนการแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลและมี 
    สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูรับรอง จํานวน ๒ คน แปรตัดหรือแปรลด สามารถ 
    ดําเนินการได แตในการพิจารณาก็เปนอํานาจของสภา 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร  สามารถสอบถามหรือ 
เลขานุการสภาเทศบาล  อภิปรายในหัวขอนี้ไดครับ ถาไมมีผูสอบถามหรืออภิปรายผมขอมติท่ีประชุม 
     ขอ ๑ ขอยื่นแปรญัตติลดรายจาย โดยขอแปรตัดท้ังโครงการ แผนงาน 
    เคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ งบลงทุน คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร 
    เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน  
    ยกมือใหความเห็นชอบ ๘  เสียง 
    ไมเห็นชอบ   ๒  เสียง  นายนิ่ม  เสริฐกระโทก , นายลําเพียง  ฮวบกระโทก 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง  นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ 
          

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล  ผูเขารวมประชุมทุกทาน   
     ขอ ๒  ขอยื่นแปรญัตติลดรายจาย โดยขอยกเลิก แผนงานอุตสาหกรรม
    และการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุนคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
    โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณรอบๆ คลองจระเขหิน (ฝงทิศตะวันตก)  
    งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการติดตั้งเสาไฟฟา 
    สาธารณะบริเวณรอบๆ คลองจระเขหิน (ฝงทิศตะวันตก) แบบไฟฟาพลังงาน 
    แสงอาทิตย (Solar Cell) จํานวน ๒๐ ชุด พรอมปายประชาสัมพันธ จํานวน ๑ 
    ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) ปรากฎในรางเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หนาท่ี ๒๑๖/๒๒๙   
     ขอเชิญ นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อภิปราย 
    ชี้แจงเชิญครับ 
 

นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ     -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผูรวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทุกทาน ดิฉันนางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
    ตามท่ีดิฉันไดยื่นแปรญัตติลดรายจาย โดยขอยกเลิก แผนงานอุตสาหกรรมและการ
    โยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุนคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   
    โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณรอบๆ คลองจระเขหิน (ฝงทิศตะวันตก)  
    งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการติดตั้งเสาไฟฟา 
    สาธารณะบริเวณรอบๆ คลองจระเขหิน (ฝงทิศตะวันตก) แบบไฟฟาพลังงาน 
    แสงอาทิตย (Solar Cell) จํานวน ๒๐ ชุด พรอมปายประชาสัมพันธ  
    จํานวน ๑ ปาย  
     ดิฉันคิดวาไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell)  ยังใหแสงสวางไม 
    เพียงพอ ไมตรงตอความตองการของประชาชนและชุมชน  ในการอนุมัติโครงการ
    แตละครั้งตองใชงบประมาณมาก และถาอนุมัติไปแลวก็ไมสามารถนํากลับมาได 
    การอนุมัติโครงการแตละครั้งตองการใหเกิดความคุมคา คุมเวลาในการใชงานตางๆ 
    เพราะวา Solar Cell  สภาเทศบาลก็เคยอนุมัติไปแลวคือฝงตะวันออก ซ่ึงไมมี 
    ความสวางเทาท่ีควร อันนี้คือเสียงตอบรับจากประชาชนและชุมชน ซ่ึงมีประชาชน
    ไปออกกําลังกายแลวตอบรับมาวาความสวางไมเพียงพอ ไมมีความปลอดภัย 



-๘- 
 

    ในชีวิตและทรัพยสิน ดิฉันคิดวายังไมจําเปน ถาจะทําขอเปนแบบไฟฟาปกติ  
    ดิฉันตองการใหเกิดประโยชนตอชุมชนใหมากท่ีสุดคะ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร  สามารถสอบถามหรือ 
เลขานุการสภาเทศบาล  อภิปรายสนับสนุนขอแปรญัตติดังกลาวไดครับ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา   -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรี   ตามท่ีไดมีการยื่นแปรญัตติขอแปรตัดลดงบประมาณท้ังหมด คือโครงการติดตั้ง 
    ไฟฟาสาธารณะบริเวณรอบๆ คลองจระเขหิน (ฝงทิศตะวันตก) งบประมาณ 
    ๔๘๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการติดตั้งเสาไฟฟาสาธารณะ 
    บริเวณรอบๆ คลองจระเขหิน (ฝงทิศตะวันตก) แบบไฟฟาพลังงาน  
    แสงอาทิตย (Solar Cell) จํานวน ๒๐ ชุด พรอมปายประชาสัมพันธ  
    จํานวน ๑ ปาย  ซ่ึงใหเหตุผลวาไมเกิดความคุมคา ขอนําเรียนใหสมาชิกสภา 
    เทศบาล ขอใหทานทบทวนกอนท่ีจะลงมติ เพ่ือท่ีจะดําเนินการใหพ่ีนองประชาชน
    ในพ้ืนท่ี โดยพ่ีนองในเขตพ้ืนท่ี หมูท่ี ๓ ซ่ึงท่ีผานมาในการติดตั้ง Solar Cell ฝง 
    ตะวันออก ก็ประสบความสําเร็จ โดยมีการรับประกันของเสียหาย รับประกันอยูท่ี 
    ๕ ป  แตวาในเรื่องของงานพัสดุรับประกัน ๒ ป  คิดถึงความคุมคา คาไฟ ผมคิดวา
    เกิดความคุมคาครับ ถาอยากใหแสงสองสวางซ่ึงโครงการไฟสปอรไลทก็ตกไปแลว 
    เพราะวาผูประกอบการไมมาดําเนินการใหจึงทําใหโครงการนั้นตกไป  แตถาเราติด
    ไฟ Solar Cell  ฝงทิศตะวันตก ประโยชนก็จะเกิดกับผูท่ีสัญจรไปมาท้ังหมูบานเรา
    และหมูบานใกลเคียงก็ไดรับประโยชนรวมกัน มีไฟสองสวาง ทําใหเกิดความ 
    ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน งบประมาณของเรามีจํานวนจํากัด ไมสามารถ 
    ดําเนินการติดตั้งไฟสปอรไลทได  ก็ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณา ดีกวา 
    ปลอยใหโครงการตกไป มีพ่ีนองประชาชนบางสวนท่ีอยากได ขอใหทานสมาชิก 
    สภาเทศบาลลองพิจารณาดูเราไมไดไฟสปอรไลทเราเอาไฟ Solar Cell กอนก็ได
    ครับ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  สภาเทศบาล เปดโอกาสใหสมาชิกสภาเทศบาลไดแสดงความคิดเห็น
ประธานสภาเทศบาล  ไดกลาคิด กลาพูด กลาทํา กลาตัดสินใจ  มีทานใดมีความเห็นตางสามารถแสดง
    ความคิดเห็นได เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ  
 

นายชัยนิคม  ปดชา   -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรี    ผมขอเสนอใหทานประธานสภาเทศบาลไดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดชี้แจง
    ท่ีละคนถึงเหตุผล และรวมแสดงความคิดเห็น ผมก็ไดเสนอหนังสือผานทาง 
    เลขานุการสภาเทศบาล ขอใหทางสภาเทศบาลอนุมัติใหไปประชุมสภาเทศบาลท่ี
    ศาลาหมูท่ี ๓  แตทางสภาเทศบาลไมอนุมัติ ซ่ึงผมอยากใหประชาชนไดรับทราบถึง
    แนวคิดของสมาชิกสภาเทศบาล และแสดงศักยภาพทางดานความคิด และใหทาง
    เลขานุการสภาเทศบาลบันทึกรายงานการประชุมใหละเอียด ซ่ึงมีเทศบาลหลายท่ี
    ท่ีออกเสียงตามสาย แตของเทศบาลเรายังไมถึงขนาดนั้น ขอใหอัดเทปไว และจด
    รายงานการประชุมใหละเอียดและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอให
    ตรวจอยางเรียบรอย และใหประชาสัมพันธเสียงตามสายเพ่ือท่ีจะใหพ่ีนอง 
    ประชาชนไดรับทราบขอมูลตางๆ และเห็นถึงแนวคิดของสมาชิกสภาเทศบาลแสดง
    วิสัยทัศน ความคิดเห็นสมาชิกสภาเทศบาลจะไดเกิดการกระตื่อรือลนในการ 
    ทํางาน ขอบคุณครับ  
 



 
-๙- 

  
 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร  มีทานใดจะสอบถามหรือ 
เลขานุการสภาเทศบาล  อภิปรายสนับสนุนขอแปรญัตติเชิญครับ ขอเชิญนายสมพันธ ยอมกระโทกครับ 
 

นายสมพันธ  ยอมกระโทก  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทาน ผมนายสมพันธ  ยอมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   
    ผมอยากสอบถามวาเราอภิปรายอยูในวาระอะไร  ทานอภิปรายเหมือนเอาเรื่อง 
    เกามาพูด ขณะนี้เราอยูในวาระแปรญัตติ  อยากใหทานประธานสภาเทศบาลขอ
    มติเลยครับ เพราะมีคําตอบอยูในตัวอยูแลว ไมตองถามท่ีละคนครับ ขอบคุณครับ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ผมก็ไดอภิปรายไปแลวในตอนแรก ปกติอํานาจอยูท่ีสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      ถาไมมีความคิดเห็นตาง เราก็คงไมไดทําหนาท่ีอะไรเลย สมาชิกสภาก็ทําหนาท่ี 
    ของสมาชิกสภา ความคิดไมตรงกัน โครงการก็มีการตัดโครงการมาหลาย 
    ครั้งแลว  ขอเชิญทานนายกครับ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา   -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรี   ขออนุญาต ทานประธานสภาเทศบาลหลงประเด็น ผมไมไดวาไมใหแปรญัตติ  
    ไมไดวาไมใหสมาชิกเทศบาลแปรญัตติ แตตอนนี้มีฝายสนับสนุนและไมสนับสนุน 
    ผมอยากใหสมาชิกสภาเทศบาลไดคิดทบทวน เพราะโครงการนี้พ่ีนองประชาชน 
    ไดรับผลกระทบ แตผมอยากฟงความคิดเห็นและวิสัยทัศนของทานสมาชิกสภา 
    เทศบาลครับ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  -  เรียนคณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน ซ่ึงผมก็ไดสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลไปแลววา มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นแตไมมีสมาชิกสภา 
    เทศบาลทานใดแสดงความคิดเห็น มีนายสมพันธ  ยอมกระโทก ก็พูดวาในระเบียบ 
    นี้เปนวาระรับแปรญัตติ ทุกคนมองเห็นวาอยากไดเปนโครงการไฟฟาสองสวางปกติ 
    ขอใหทานนายกเทศมนตรีนําเขาท่ีประชุมใหมก็ไดเปนเรื่องธรรมดาท่ีความคิดเห็น
    จะตางกันก็อาจจะมีโครงการท่ีตกไปก็มีครับ และถาตรวจสอบเขตพ้ืนท่ีของเราก็
    อยูแคริมน้ําดานทิศตะวันตกฝงนั้นนาจะเปนพ้ืนท่ีเขตของ อบต.  สภาเทศบาลของ
    เราชวยกันพัฒนาพ้ืนท่ีและมองหาความเจริญใหกับทองถ่ินใหเจริญ  มีทานใดจะ
    แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม  ถาไมมีขอใหเลขานุการสภาเทศบาลไดทําหนาท่ีขอ
    มติท่ีประชุม 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร  สามารถสอบถามไดครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ถาไมมีผูสอบถามหรืออภิปรายผมขอมติการแปรญัตติ   
     สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบกับการแปรญัตติ ขอ ๒  ขอแปรตัด
    ท้ังโครงการในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
    งบลงทุนคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณรอบๆ 
    คลองจระเขหิน (ฝงทิศตะวันตก) งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปน 
    คาใชจายโครงการติดตั้งเสาไฟฟาสาธารณะบริเวณรอบๆ คลองจระเขหิน (ฝงทิศ
    ตะวันตก) แบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) จํานวน ๒๐ ชุด พรอมปาย
    ประชาสัมพันธ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  
    โปรดยกมือครับ 
 
 



 
-๑๐- 

 

มติท่ีประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน  
    ยกมือใหความเห็นชอบ ๗  เสียง 
    ไมเห็นชอบ   ๑  เสียง  นายลําเพียง  ฮวบกระโทก 
    งดออกเสียง  ๓  เสียง  นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ , นายนิ่ม  เสริฐกระโทก 
             นายจีระพันธ  หุมกระโทก 
            

สรุปโครงการท่ีสมาชิกสภาเทศบาลขอยื่นแปรญัตติ คือ 
 แปรตัดโครงการท้ังหมด  ๒  รายการ  จํานวนเงิน  ๔๘๗,๐๐๐ บาท 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  ๒.  ตามท่ี นายชัยนิคม  ปดชา  นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไดยื่นแปรญัตติในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
    ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้ 
     ขอ ๑  ขอยื่นแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพ่ิมเติมรายจาย ในรางเทศ
    บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานเคหะและ
    ชุมชน  งานสวนสาธารณะ  งบลงทุน  คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร เครื่อง
    ตัดแตงพุมไม ขนาด ๒๒ นิ้ว งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท 
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

๑) เปนเครื่องตัดแตงพุมไมชนิดใชเครื่องยนต แบบมือถือ 
๒) ใชเครื่องยนตเบนซิล ๑ สูบ ๒ จังหวะ 
๓) ความจุกระบอกสูบขนาดไมนอยกวา ๒๑ ซีซี 
๔) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา ๐.๘ แรงมา 
๕) ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา ๒๒ นิ้ว 
๖) ใบมีดตัดสามารถใชได ๒ ดาน 

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) 
 ขอเชิญนายชัยนิคม  ปดชา  นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน  
อภิปรายครับ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา   -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกทาน  ผมมีความจําเปนตองแปรญัติ เพราะวาทางเจาหนาท่ีงบประมาณ 
    กลัวงบประมาณจะตกไป  เพ่ือไมใหงบประมาณตกก็เลยนํางบประมาณไปไวท่ี 
    งบกลาง เผื่อวามีพ้ืนท่ีเทศบาลมีเหตุภัยพิบัติ วาตภัย อุทกภัยเกิดข้ึน ก็สามารถนํา
    เงินสวนนี้มาไวใชจาย หรือวามีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีโครงการเรงดวนก็
    สามารถดําเนินการจัดทําโครงการข้ึนมาไดครับ   
     สวนเครื่องตัดแตงพุมไมนั้น สท.อรุณ  ทรงบันดิษฐ ไดเสนอเขามา ผมได
    ตอบสนองทุกทาน ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณาครับ มอบหมาย 
    เจาหนาท่ีงบประมาณชี้แจงแทนครับ 
 

นางเมษา  เอมกระโทก   -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
ผูอํานวยการกองคลัง/  ประชุมทุกทาน   ขออนุญาตนําเรียนเครื่องตัดแตงพุมไม ทางกองสาธารณสุข 
รักษาราชการแทนปลัด  นั้นเปนผูอยากได เพราะวาเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง นั้นทางเทศบาลของเรา 
เทศบาล/เจาหนาท่ี  มีจํานวนหลายเครื่องแลว  เลยอยากไดเครื่องตัดแตงก่ิงพุมไม เพ่ือท่ีจะไดไวใช 
งบประมาณ   งานท่ีสวนสาธารณะเอาไวตัดแตงก่ิงพุมไมใหเกิดความสวยงามแตเครื่องตัดหญา
    แบบขอแข็ง  ในการจัดซ้ือจัดจางจะอางราคามาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ.๒๕๖๑  
    ซ่ึงกําหนดไว ๑๑,๐๐๐ บาท คะ 



 
-๑๑- 

 
 

นายสมพันธ  ยอมกระโทก  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ในการแปรญัตติ ทานนายกเทศมนตรีเปนผูเสนอเอง ตามหลักการแลว อนุมัติเอง
    ไมมีผูรับรองไดหรือไมครับ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล  ผูเขารวมประชุมทุกทาน 

     ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
    ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)  
    ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพ่ิมเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลง 
    ความประสงคของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหาร
    ทองถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร  สามารถสอบถามไดครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ถาไมมีผูสอบถามหรืออภิปราย  ผมขอมติการแปรญัตติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ทานใดเห็นชอบกับการแปรญัตติ  ขอ ๑ ยื่นขอแปรญัตติ  รายจายข้ึนใหม 
    หรือเพ่ิมเติมรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๔  แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน คาครุภัณฑ 
    คาครุภัณฑการเกษตร เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด ๒๒ นิ้ว  
    งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน  
    ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๑  เสียง  เปนเอกฉันท   

  

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   ขอ ๒  ขอยื่นแปรญัตติเพ่ิมเติมรายจาย ในรางเทศบัญญัติงบประมาณ
เลขานุการสภาเทศบาล  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เงิน
    สํารองจาย จากเดิมตั้งงบประมาณไว ๒๑๘,๖๐๐ บาท ขอเพ่ิมเติมรายจาย ปรับ
    วงเงินงบประมาณเพ่ิมเปน ๖๙๔,๖๐๐ บาท 

  ทานนายกเทศมนตรีไดมอบหมายใหผูอํานวยการกองคลัง/เจาหนาท่ี
งบประมาณเปนผูชี้แจงครับ 
 

นางเมษา  เอมกระโทก   -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
ผูอํานวยการกองคลัง/  ประชุมทุกทาน   จากโครงการท่ีตกไป วงเงินจํานวน ๔๘๗,๐๐๐ บาท 
รักษาราชการแทนปลัด  เนื่องจากงบประมาณจะตกไป  เพ่ือไมใหงบประมาณตกก็เลยนํางบประมาณไป 
เทศบาล/เจาหนาท่ี  ไวท่ีงบกลาง เผื่อวามีพ้ืนท่ีเทศบาลมีเหตุภัยพิบัติ วาตภัย อุทกภัยเกิดข้ึน ก็สามารถ
    นําเงินสวนนี้มาไวใชจาย หรือวาสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีโครงการเรงดวน 
    ก็อาจจะดําเนินการไดคะ และชวงนี้เปนชวงโควิท กลัววาถามีการระบาดรอบสอง 
    ก็สามารถนําเงินสวนนี้มาใชจายดําเนินการได   
   

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร  สามารถสอบถามไดครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ถาไมมีผูสอบถามหรืออภิปรายผมขอมติ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ  
    กับการแปรญัตติ   
 
 
 



 
-๑๒- 

 
     ขอ ๒ การยื่นแปรญัตติเพ่ิมเติมรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   
    เงินสํารองจาย จากเดิมตั้งงบประมาณไว ๒๑๘,๖๐๐ บาท ขอเพ่ิมเติมรายจาย  
    ปรับวงเงินงบประมาณเพ่ิมเปน ๖๙๔,๖๐๐ บาท  โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน  
    ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๑  เสียง  เปนเอกฉันท   

   

สรุปโครงการท่ีนายกเทศมนตรีขอยื่นแปรญัตติ คือ 
ขอแปรญัตติรายจายข้ึนใหมและเพ่ิมเติมรายจายรวม  ๒  รายการ  จํานวนเงิน  
๔๘๗,๐๐๐  บาท 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ๕.๒  ญัตติเพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  
ประธานสภาเทศบาล       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  วาระท่ี ๓ (ลงมติ) 
  -  ขอใหเลขานุการไดชี้แจงขอระเบียบและกฎหมายใหท่ีประชุมไดทราบตอไป 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาเทศบาล  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
     ขอ ๕๒  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวน
    แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปน 
    เทศบัญญัติหรือไม  
 

 ๕.๒  พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 
          วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ    ๕.๒  พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประธานสภาเทศบาล                      วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ 

ในวาระท่ี ๓  เปนการลงมติใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ฉบับนี้ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือใชบังคับในเขตเทศบาลหรือไม 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน ๑๑ เสียง  
    ไมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน – เสียง 
    งดออกเสียง จํานวน – เสียง 

เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนเอกฉันท 
 
 
 
 
 
 



 
   -๑๓- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ -  มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม ถาไมมี ขอปดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  -  ปดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 

    (ลงชื่อ)    จดบันทึก/รายงานประชุม 
      (นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 

 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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