
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
สมัยประชุมสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ 

******************** 
ผูเขาประชุม 

๑. นายนาวิน แมนศรนรา  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๒. นายเสริง จินดาพันธ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๓. นางสาวชยุดาพร พาเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๔. นางมณี ศรีประสิทธ์ิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๕. นายวิมล กลาวาจา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๖. นายสมจิตร พะภาตะนันท  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๗. นายสมนึก นิจพลกรัง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๘. นายแสวง ชูไทย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๙. นายหนูแดง ยั่งยืน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๐. นายหนูนา มูลยาพอ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๑. นายอาทิตย พิเศษ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๒. นายอำนวย โคตรชมภู  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

ผูไมมาประชุม    ไมม ี
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางวงเดือน ศิรวิงศ   นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๒. นางกณิศา จันทรงาม   รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ 

๓. นางสาวสมสวน แขพิมาย  ผูอำนวยการกองคลัง 

๔. นายประสิทธ์ิ ทศดร   ผูอำนวยการกองชาง 

๕. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา  นักบริหารงานการเกษตร 

๖. นางกาญจนา ศรปีระสิทธ์ิ  นักทรัพยากรบุคคล 

๗. นายสรพงศ คำชำนิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๘. นายวิรตัน ทวยยมีฤทธ์ิ  รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๙. นายชวน ตุมนาค   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๑๐. นายบุญนำ การกรณ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรตีำบลกงรถ 

๑๑. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห  ผูอำนวยการกองการศึกษา 

๑๒. นายนฤบล มณเีนตร   ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๓. นางวิมลรัตน วิลัยกลาง  หัวหนาสำนักปลัด 

/เริ่มประชุม... 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน ๑๒ คน เขาหองประชุม 

และเชิญนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ เจาหนาที่งบประมาณ ผูอำนวยการกองคลัง ผูอำนวยการกองชาง และ

เจาหนาที่ผูบันทึกการประชุม รวม ๕ คน เขาหองประชุมและผูเขารวมประชุม ผาน Application LINE Meeting 

จำนวน ๘ คน โดยมีนายนาวิน  แมนศรนรา  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทำหนาท่ีเปนประธานในที่ประชุม

และกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
- ไมมี   -  

     

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ         ตำบลกงรถ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  โดยใหเปดตรวจสอบตั้งแตหนาแรก จนถึง 
หนาสุดทายเปนที่เรียบรอยและสอบถามที่ประชุมสภาฯวามีผูใดขอแกไขหรือ  
เพิ่มเติมขอความหรือไม 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมีผูใดขอแกไข 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ตรวจสอบแลวมีสมาชิกสภาฯ อยูในท่ีประชุม ๑๒ คน ครบเปนองค  
ประธานสภาฯ         ประชุมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

 ตำบลกงรถ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ 
เม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลกงรถ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทูถาม  
-ไมมี- 
 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
๔.๑ เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๔.๑.๑ พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติ 

/นายนาวิน... 



๓ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เม่ือคราว สมัยประชุม สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ   สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  

พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๑  
ขั้นรับหลักการ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ มีมติรับหลักการแหง  
รางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ในวาระที่ ๑ ไปแลวนั้น 
- ขอเชิญปลัดเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ ให
สมาชิกสภาฯไดรับทราบ 
 

นางกณิศา จันทรงาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ  พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔     
รักษาราชการแทน   ขอ ๔๙  ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะ  
ปลัดเทศบาลตำบลกงรถ  สงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่น สงรางเทศ

บัญญัติน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และใหที่ประชุม
สภาทองถิ่นจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปร
ญัตติดวย 

  ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง 
เทศบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นตอประธานสภาทองถิ่น รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมี
หรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติดวย และให
ประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
กอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวนใหคณะกรรมการ
แปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจง 
ขอสงสัย ตาง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
  ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียง
ตามลำดับขอ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น  
เวนแตที่ ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืนฯ 
  ขอ ๕๓ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย  
เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติ
หรือไม 

ขอ ๕๙ การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทำไดเฉพาะ
การขอลดรายจายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย และตองมีจำนวน
สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติใหเสนอ
ลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภา
ทองถ่ิน กำหนดตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

 
/ขอ ๖๐... 



๔ 
 

     ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพ่ิมเติมรายจาย หรือ 
    เปลี่ยนแปลงความประสงคของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจาย  เวนแตจะไดรับ 
    คำรับรองจากผูบริหารทองถ่ิน  หรอืคำแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ิน 

เปนผูแปรญัตติ หามไมใหแปรญัตตใินรายการและจำนวนเงินซึ่งมีขอผูกพัน 
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

     (๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู 
     (๒) รายจายซึ่งเปนจำนวนเงินที่ตองจายตามกฎหมาย 
    ถามีปญหาวา รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม  

ใหประธานสภาทองถ่ินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ 

แปรญัตติฯตอที่ประชุมสภาเทศบาล 
 

นางสาวชยุดาพร พาเรือง เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
ประธานคณะกรรมการ  - ดิฉัน นางสาวชยุดาพร พาเรอืง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงาน 
แปรญัตติฯ บันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ ดังนี้ 
- ตามท่ีผูบริหารได เสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตำบลกงรถ ใน
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอง
ประชุมเทศบาลตำบลกงรถ  และสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดพิจารณาและมีมติ
รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ และกำหนดใหยื่นเสนอคำขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณ รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมเทศบาลตำบล
กงรถ และกำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติในวันที่  ๑๗  
สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ   
 

คณะกรรมการแปรญัตติฯขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้   
๑. ระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผานมา ปรากฏวามีผูย่ืนเสนอ 

ขอแปรญัตติฯ จำนวน ๓  ราย มีการยื่นแปรญัตติรวมท้ังหมด ๗ ขอ 
๒. ไดพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

/คำแปรญัตติท่ี ๑… 



๕ 
 

คำแปรญัตติท่ี ๑ ขอตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม  
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๐ ใหเหลือ ๐ บาท  

 

รางเทศบัญญัติ 
ของผูบริหารทองถิ่น 

สมาชกิสภาฯ 
ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ 

ความเห็น 
ของกรรมการ 

แปรญัตติ 

มติของคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 

มติของ 
สภาทองถิ่น 

คำแปรญัตติที่ ๑ 
แผนงานเคหะและชุมชน  
คาใชสอย คาบำรุงรักษา 
และซอมแซม  
งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หนา ๙๐ 

นางมณี ศรีประสิทธิ์  
ขอแปรญัตตตัิดลดรายจาย(โคน) แผนงาน
เคหะและชุมชน คาใชสอย คาบำรงุรักษาและ
ซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
หนา ๙๐ ใหเหลือ ๐ บาท เพ่ือตั้งจายเปน
โครงการใหม 
๑ . โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  
บานสี่แยก หมู ๖ จากศาลตาปูถึงบานหนอง
เมืองต่ำ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการปรับปรุงถนนมูลดินเสริมหินคลุก 
บานกงรถ หมู ๑ จากนานายอภิชัย ถึงถนน
สายกงรถ - โนนขี้ตุนงบประมาณ  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- โดยการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม  
ไมพบเอกสารคำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น  
ตามขอ ๖๐ 

 
- สมควรตดัลด
รายจาย(โคน) ตาม
คำเสนอขอแปรญัตต ิ
- นายกเทศมนตรี
ตำบลกงรถ  
ขอสงวน 
คำแปรญัตตไิวให
สภาเทศบาลตำบล
กงรถ เปนผูช้ีขาด 

 
-มีมติเปนเอกฉันท ๔ 
เสียง เห็นควร 
ตัดลดรายจาย(โคน) 
ตามคำเสนอขอแปร
ญัตติ 
- งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานฯ) 
 

 
 

 

คำแปรญัตติท่ี ๒ ขอลดจำนวนเงินที่ขอจาย(ตัด)แผนงานงบกลาง เงินสำรองจาย งบประมาณ  
                     ๒๕๐,๔๐๑ บาท หนา ๑๒๐ ใหเหลือ ๔๐๑ บาท 
 

รางเทศบัญญัติ 
ของผูบริหารทองถิ่น 

สมาชกิสภาฯ 
ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ 

ความเห็น 
ของกรรมการ 

แปรญัตติ 

มติของคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 

มติของ 
สภาทองถิ่น 

คำแปรญัตติที่ ๒   
แผนงานงบกลาง 
เงินสำรองจาย  
งบประมาณ 
๒๕๐,๔๐๑ บาท 
หนา ๑๒๐ 

นางมณี ศรีประสิทธิ์  
ขอแปรญัตติการขอลดจำนวนเงินที่ขอจาย
(ตั ด ) แผ นงานงบกลาง เงิน ส ำรองจ าย 
งบประมาณ ๒๕๐,๔๐๑ บาท หนา ๑๒๐ ให
เหลือ ๔๐๑ บาท เพ่ือตั้งจายเปนโครงการใหม 
๑. โครงการปรับปรงุถนนหินคลุก  
บานหัวทำนบ หมู ๒ จากหลังโรงเรียน  
ถึงลำหวย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลกุ  
บานหนองบัวรอง หมู ๔ นานางพะเยาว  
ถึงนานายวิไล งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
- โดยการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม  
ไมพบเอกสารคำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น  
ตามขอ ๖๐ 

 
- สมควรลดจำนวน
เงินท่ีขอจาย(ตัด) 
ตามคำเสนอขอแปร
ญัตต ิ
- นายกเทศมนตรี
ตำบลกงรถ  
ขอสงวน 
คำแปรญัตตไิวให
สภาเทศบาลตำบล
กงรถ เปนผูช้ีขาด 

 
-มี มติ  ๓  เสี ย ง เห็ น
ควรลดจำนวนเงนิที่ขอ
จาย(ตัด) ตามคำเสนอ 
ขอแปรญัตติ 
- งดออกเสียง ๒ เสียง
(ประธานฯ, 
นายอาทิตย) 
 

 

 
/คำแปรญัตติท่ี ๓... 



๖ 
 

คำแปรญัตติท่ี ๓  ขอตัดลดรายจาย(โคน) โครงการอบรมความรูเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการ  
 การพัฒนาองคกรและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและสมาชิกสภา  
 เทศบาล พนักงานเทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๓๓  
ใหเหลือ  ๐ บาท 
 

รางเทศบัญญัติ 
ของผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาฯ 
ย่ืนคำเสนอขอแปรญัตติ 

ความเห็น 
ของกรรมการ 

แปรญัตติ 

มติของ
คณะกรรมการ 

แปรญัตติ 

มติของ 
สภาทองถิ่น 

คำแปรญัตติที่ ๓   
แผนงานบริหารทั่วไป 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติฯ 
โครงการอบรมความรู
เก่ียวกับหลักการบริหาร
จัดการการพัฒนาองคกร
และทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล งบประมาณ 
 ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

นางมณี ศรีประสิทธิ์  
ขอแปรญัตตติัดลดรายจาย(โคน) โครงการ
อบรมความรูเกี่ยวกับหลักการบรหิารจัดการ
การพัฒนาองคกรและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหารและสมาชกิสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หนา ๓๓ ใหเหลือ ๐ บาท  
เพื่อตั้งจายเปนโครงการใหม 
๑. โครงการใหม คสล.บานหัวทำนบ จากนา 
นายดอน สายสุด ถึงถนนหัวทำนบ - หนองนา  
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
- โดยการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม  
ไมพบเอกสารคำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น  
ตามขอ ๖๐ 

 
- สมควร 
ตัดลดรายจาย(โคน) 
ตามคำเสนอ 
ขอแปรญัตต ิ
 

 
- มติเปนเอกฉันท ๔ 
เสียง  เห็นควร 
ตัดลดรายจาย(โคน) 
ตามคำเสนอ 
ขอแปรญัตต ิ
- งดออกเสียง ๑ 
เสียง(ประธานฯ) 
 

 

 
คำแปรญัตติท่ี ๔ ขอตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน คาวัสดุ วัสดุกอสราง  

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๑ ใหเหลือ ๐ บาท  
 

รางเทศบัญญัติ 
ของผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาฯ 
ย่ืนคำเสนอขอแปรญัตติ 

ความเห็น 
ของกรรมการ 

แปรญัตติ 

มติของ
คณะกรรมการ 

แปรญัตติ 

มติของ 
สภาทองถิ่น 

คำแปรญัตติที่ ๔   
แผนงานเคหะและชุมชน 
คาวัสดุ 
วัสดุกอสราง งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

นายสมนึก นจิพลกรัง  
ขอแปรญัตตตัิดลดรายจาย(โคน)แผนงานเคหะ 
และชุมชน คาวัสดุ วัสดุกอสราง งบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๑ ใหเหลือ ๐ บาท 
เพื่อตั้งจายเปนโครงการใหม 
๑. โครงการใหมปรบัปรงุถนนหินคลุก  
บานโคกแค หมู ๗ จากสวนนานายไสว  
เนินทอง ถึงนานางอุไรวรรณ  
งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
- โดยการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม  
ไมพบเอกสารคำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น  
ตามขอ ๖๐ 

- สมควรตดัลด
รายจาย(โคน) ตาม
คำเสนอขอแปรญัตต ิ
- นายกเทศมนตรี
ตำบลกงรถ  
ขอสงวน 
คำแปรญตัตไิวให
สภาเทศบาลตำบล
กงรถ เปนผูชี้ขาด 

 
- มติเปนเอกฉันท ๔ 
เสียง  เห็นควร 
ตัดลดรายจาย(โคน) 
ตามคำเสนอขอแปร
ญัตต ิ
- งดออกเสียง ๑ 
เสียง(ประธานฯ) 
 

 

 
 

/คำแปรญัตติท่ี ๕... 



๗ 
 

คำแปรญัตติท่ี ๕  ขอตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและประปา  
คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๔    
ใหเหลือ ๐ บาท  
 

รางเทศบัญญัติ 
ของผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาฯ 
ย่ืนคำเสนอขอแปรญัตติ 

ความเห็น 
ของกรรมการ 

แปรญัตติ 

มติของ
คณะกรรมการ 

แปรญัตติ 

มติของ 
สภาทองถิ่น 

คำแปรญัตติที่ ๕   
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาและประปา  
คาใชสอย คาบำรุงรักษา
และซอมแซม งบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

นายอำนวย โคตรชมภู 
ขอแปรญัตตตัิดลดรายจาย(โคน) แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟาและประปา  
คาใชสอย คาบำรุงรกัษาและซอมแซม 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๔  
ใหเหลือ ๐ บาท 
เพื่อตั้งจายเปนโครงการใหม 
๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  
บานซาเลือด หมู ๓ จากศาลตาปู ซาเลือด
บานโคกซาง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
- โดยการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม  
ไมพบเอกสารคำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น  
ตามขอ ๖๐ 

 
- สมควร 
ตัดลดรายจาย(โคน) 
ตามคำเสนอขอแปร
ญัตต ิ
-นายกเทศมนตรี
ตำบลกงรถ  
ขอสงวน 
คำแปรญตัตไิวให
สภาเทศบาลตำบล
กงรถเปนผูช้ีขาด 

 
มีมติเปนเอกฉันท ๔ 
เสียง เห็นควร 
ตัดลดรายจาย(โคน) 
ตามคำเสนอขอแปร
ญัตติ 
- งดออกเสียง  
๑ เสียง(ประธานฯ) 
 

 

 

คำแปรญัตติท่ี ๖  ขอตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุง 
                      ภูมิทัศน งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๓ ใหเหลือ ๐ บาท  

 
รางเทศบัญญัติ 

ของผูบริหารทองถิ่น 

สมาชกิสภาฯ 
ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ 

ความเห็น 
ของกรรมการ 

แปรญัตติ 

มติของคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 

มติของ 
สภาทองถิ่น 

คำแปรญัตติที่ ๖ 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  
โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน งบประมาณ 
๒๑๓,๐๐๐ บาท   
 

นายอำนวย โคตรชมภู 
ขอแปรญัตตตัิดลดรายจาย(โคน) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท หนา 
๑๐๓  ใหเหลือ ๐ บาท เพ่ือตั้งจายเปน
โครงการใหม 
๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลกุ  
บานโนนขี้ตุน หมู ๕ จากบานนายสนอง  
คตโคตร ถึงถนนกงรถซาเลือด งบประมาณ  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการคสล.บานหนองซำ หมู ๘ จาก
บานนางสาม พิเศษ ถึงถนนลาดยาง 
สายหนองซำ - โนนขี้ตุน งบประมาณ  
๑๕๐,๐๐๐ บาท 
- โดยการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม  
ไมพบเอกสารคำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น  
ตามขอ ๖๐ 

 
- สมควรตดัลด
รายจาย(โคน)  
ตามคำเสนอ 
ขอแปรญัตต ิ
- นายกเทศมนตรี
ตำบลกงรถ  
ขอสงวน 
คำแปรญัตตไิวให
สภาเทศบาลตำบล
กงรถ เปนผูช้ีขาด 

 
-มีมติเปนเอกฉันท ๔ 
เสียง เห็นควร 
ตัดลดรายจาย(โคน) 
ตามคำเสนอขอแปร
ญัตติ 
- งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานฯ) 
 

 

 
/คำแปรญัตติที่ ๗...   



๘ 
 

คำแปรญัตติท่ี ๗   ขอตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
                       โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน งบประมาณ  
                        ๕๐,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๔ ใหเหลือ ๐ บาท  

 

 
รางเทศบัญญัติ 

ของผูบริหารทองถิ่น 

สมาชกิสภาฯ 
ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ 

ความเห็น 
ของกรรมการ 

แปรญัตติ 

มติของคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 

มติของ 
สภาทองถิ่น 

คำแปรญัตติที่ ๗ 
แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการ
แขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนและประชาชน 
งบประมาณ  
๕๐,๐๐๐ บาท 
 

นายอำนวย โคตรชมภู 
ขอแปรญัตตตัิดลดรายจาย(โคน) แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการ
แขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๔  
ใหเหลือ ๐ บาท 
เพ่ือตั้งจายเปนโครงการใหม 
๑. โครงการขยายเขตไฟฟา บานโคกแค จาก
บานนางสรอย สภุาวะหา ถึงนานายหอม นารี 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
- โดยการแปรญัตติรายจายขึ้นใหม  
ไมพบเอกสารคำรับรองจากผูบริหารทองถิ่น  
ตามขอ ๖๐ 

 
- สมควรตดัลด
รายจาย(โคน) ตาม
คำเสนอขอแปรญัตต ิ
 

 
-มีมติเปนเอกฉันท ๔ 
เสียง เห็นควร 
ตัดลดรายจาย(โคน) 
ตามคำเสนอขอแปร
ญัตติ 
- งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานฯ) 
 

 

 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้   

๑. ตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ จำนวน ๖ รายการ 
๑. แผนงานเคหะและชุมชน คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

หนา ๙๐ ใหเหลือ ๐ บาท 
๒. แผนงานบริหารทั่วไป รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติฯ โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับ

หลักการบริหารจัดการการพัฒนาองคกรและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๓๓ ใหเหลือ ๐ บาท 

๓. แผนงานเคหะและชุมชน คาวัสดุ วัสดุกอสราง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๑ ใหเหลือ  
๐ บาท  

๔. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและประปา คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๔ ใหเหลือ ๐ บาท  

๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท 
หนา ๑๐๓ ใหเหลือ ๐ บาท 

๖. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและ
ประชาชน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๔ ใหเหลือ ๐ บาท 

๒. การขอลดจำนวนเงินที่ขอจาย(ตัด) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ จำนวน ๑ รายการ 
๑. แผนงานงบกลาง เงนิสำรองจาย งบประมาณ ๒๕๐,๔๐๑ บาท หนา ๑๒๐ ใหเหลือ ๔๐๑ บาท 

๓. นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขอสงวนคำแปรญัตติไวใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ เปนผูช้ีขาด 
๔. ในสวนที่ไมมีการยื่นเสนอขอแปรญัตติ ถือวาคงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอ 
 

/เห็นควร... 



๙ 
 

เห็นควรนำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อพิจารณาดำเนินการในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
ตอไป 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ตามท่ีปลัดเทศบาลฯ ไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมายตาง ๆ ใหทานสมาชิกฯ 
ประธานสภาฯ ไดทราบแลว ประกอบกับผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งท่ีประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติดังน้ี  
     ๑. ในสวนที่ไมมีการยื่นเสนอขอแปรญัตติ ใหถือวาคงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอ    
     ๒. ขอใหสภาเทศบาลตำบลกงรถพิจารณา ในสวนที่นายกเทศมนตรีตำบล 
กงรถ ขอสงวนคำแปรญัตติไวใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ เปนผูชี้ขาด  
- ดังนั้น ผมจึงขอ แตงตั้งที่ประชุมสภาเปนคณะกรรมการเต็มสภา โดยมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถเปนประธานคณะกรรมการเต็มสภา เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน วาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติ ตอไป  
- ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย ปรึกษาเรียงลำดับขอตามที่คณะกรรมการแปร
ญัตติฯเสนอ ดังนี้ 
 

๑. แผนงานเคหะและชุมชน คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๐ ใหเหลือ ๐ บาท  

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญ นางมณ ีศรีประสิทธิ์ ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบ 
ประธานสภาฯ   เหตุผลในการย่ืนเสนอขอแปรญัตติฯ ดังกลาว 
 

นางมณี ศรีประสิทธิ์  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
- ขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน คาใชสอย  
คาบำรุงรกัษาและซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๐ เพ่ือตั้งจาย 
เปนโครงการใหม 

๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานสี่แยก หมู ๖ จากศาลตาปู ถึง 
บานหนองเมืองตำ่ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการปรับปรุงถนนมูลดินเสริมหินคลุก บานกงรถ หมู ๑ จากนา 
นายอภิชัย ถึง ถนนสายกงรถ- โนนข้ีตุน 

- เน่ืองจากดิฉันมีความตั้งใจอยากพัฒนา และเห็นความเดือดรอนของประชาชน
ในเรื่องถนน และดูเหมอืนวามีการตั้งงบประมาณ คาบำรุงรักษาและซอมแซม ซ้ำ
กัน จึงเห็นควรนำงบประมาณดังกลาว ไปพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน  

 

นายวิมล กลาวาจา  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอใหผูยื่นเสนอขอแปรญัตติฯชี้แจงวาแผนงาน 

ดังกลาว ไมสำคัญอยางไร จึงตองตัดงบประมาณแผนงานดังกลาวออก 
/นายนาวิน... 



๑๐ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - นางมณี ศรีประสิทธิ์ ไดชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรบัทราบแลว 
ประธานสภาฯ   วาอยากพัฒนา 
 

นายเสริง จินดาพันธ  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
รองประธานสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมเห็นดวยกับ นายวิมล กลาวาจา ตามที่ทานชี้แจง 

ทานไมไดบอกวา งบประมาณในแผนงาน ดังกลาว ไมสำคัญตรงใหน จึงตองตัด
ออก ถามองในความสำคัญโครงการที่ทานขอใหเสนอใหมก็สำคัญ แตทานตองทำ
ความเขาใจวา ตามระเบียบหามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม 

 

นายสมนึก นิจพลกรัง  - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอตอบแทน นางมณี ศรีประสิทธิ์ เน่ืองจาก ในราง

เทศบัญญัติ ป ๒๕๖๕ มีคาบำรุงรักษาและซอมแซม ซ้ำกันหลายที่ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ผมเห็นวาผูยื่นเสนอแปรญัตติมีเหตุผลและยื่นถูกตองตามระเบียบแลว 
ประธานสภาฯ   โครงการท่ีเสนอใหมเปนอำนาจของผูบริหาร 
 

นางสาวชยุดาพร พาเรือง - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันขอใหผูบริหารชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการตั้ง

งบประมาณในแผนงาน ดังกลาว 
 

นายหนูนา มูลยาพอ  - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมในฐานะสมาชิกสภาฯใหม ฟงไปฟงมายังไมเขาใจ 
    อยากทราบวาถาแปรตัดไป จะไดโครงการใหมหรือไม 
 

นายสมนึก นิจพลกรัง  - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผูเขารวมประชุมทุกทาน การแปรญัตติตัดลดและขอเสนอตั้งจายรายการใหม  

หากผูบริหารเห็นดวยแลวเสนอโครงการเขาไปใหม ก็จะไดโครงการใหม 
 

นางกณิศา จันทรงาม  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรตีำบลกงรถ ผูเขารวม 
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ ประชุมทุกทาน ขอตอบคำถาม นายหนูนา มูลยาพอ ในรางเทศบัญญัติฯ 
รักษาราชการแทน  ป พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ยื่นขอแปรญัตติตัดลดรายจาย ตัดแลวงบประมาณในสวนนั้นก็ 
ปลัดเทศบาลตำบลกงรถ  จะหายไปเลย หากมีเหตุจะตองใชจายงบประมาณก็ไมสามารถใชจายได 
 

นายหนูแดง ยั่งยืน  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมไดตรวจสอบแลวพบวา คาบำรุงรักษาและซอมแซม  

มีตั้งไวแลวในหนา ๓๔ หนา ๙๐ และหนา ๙๔ ผมวามันซ้ำซอนกัน   
 

นางมณี ศรีประสิทธิ์  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันไดตรวจสอบแลวพบวาซ้ำซอนกันจริง ในหนา ๓๔  

หนา ๙๐ และหนา ๙๔ 
 
 
 

/นายเสริง... 



๑๑ 
 

นายเสริง จินดาพันธ  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
รองประธานสภาฯ  ผูเขารวมประชุมทุกทาน จากคำชี้แจงของผูยื่นขอแปรญัตติ ท่ีวาตั้ง คาบำรุง 

รักษาและซอมแซม ซ้ำซอนกันน้ัน ทานจะตองศึกษารายละเอียด  
การตั้งงบประมาณใหชัดเจน ซึ่งที่ทานวา คาบำรุงรักษาและซอมแซม  
ซ้ำซอนกันน้ัน ขอเสนอแนะวา ใหทานตรวจสอบวา งบประมาณดังกลาวนั้น 
อยูคนละสวน คนละงาน และคนละแผนงาน หัวขอเหมือนกัน แตรายละเอียด
สำหรับการเบิกจายแตกตางกัน 
- สำหรับงบประมาณที่ทานแปรขอตัดทิ้งไปนั้น ในวาระที่ ๓ ข้ันลงมติวงเงิน
เหลือเทาไร ก็ตั้งเปนเทศบัญญัติเทานั้น ผูบริหารก็จะดำเนินการทำเทาที่มี
งบประมาณ  
- ผมเขาใจวาการทำงานมีทั้งถูกใจและไมถูกใจ เปนธรรมดา การออกเสียงเปน
สิทธิของทาน ทานจะแปรตัดก็คือตัด แตทานไดคิดหรือไมวาผลท่ีไดจากการแปร
ตัดคืออะไร 

นายสมนึก นิจพลกรัง  - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอสอบถามวา งบซอมแซมป ๒๕๖๔ ตั้งไว  

๒๐๐,๐๐๐ บาท ถาซอมจริง ๆ จะหมดถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือไม ถาถนนพัง
อีกจะมีงบประมาณซอมหรือไม 
 

นายอาทิตย พิเศษ  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมเขาใจวา ทุกทานท่ีเขามาในสภาแหงนี้ ทุกทานอยาก 

พัฒนา ในรางเทศบัญญัติท่ีผูบริหารเสนอมานี้ ในเมื่อเสนอแปรญัตติตัดแลว 
ยอดเงินงบประมาณมันหายไปเลย จะตัดทำไม ในการพิจารณากอนหนานี้  
งานนโยบายและแผนไดชี้แจงชัดเจนแลว โครงการท่ีผูขอแปรเสนอใหม นั้น ไมมี
ในแผนพัฒนา ณ เวลานี้ทุกทานควรสามัคคีกัน 
 

นายสมนึก นิจพลกรัง  - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ถาทานกลัวเงินงบประมาณตกไปก็ใหผูบริหารรับรอง 

และเสนอโครงการขึ้นมา 
 

นายวิมล กลาวาจา  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการขอยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ ทานจะตองรูวา 

ยื่นขอแปรตดัลดแลวไดประโยชนอะไร 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - โครงการที่ผูยื่นขอแปรญัตติเสนอใหม ไมมีอยูในแผนพัฒนาฯ ผมวา  
ประธานสภาฯ ถาฝาย บริหารหรือเจาหนาที่จริงใจ ทำไมไมปรับแผนฯเพ่ือรองรับโครงการที่ยื่น

เสนอขอแปรญัตติฯ กอนจะออกรางเทศบัญญัติควรจะมีการพูดคุยกันกอน 
ทานจะตองเขาใจวาสมาชิกไดหาเสียงกับพ่ีนองประชาชน ทานจะมาพูดวา  
อันนั้น อันนี้ ผิดระเบียบ ไมได 
  
 

/นางวงเดือน... 



๑๒ 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ - ขอนำเรียนวา ฝายบริหารมีความจริงใจที่จะพัฒนา และขอชี้แจงวา แตละ

ประเด็น ดังน้ี 
- กอนที่จะออกรางงบประมาณ นี้ ดิฉันไดมอบหมายให นายสรพงศ 

คำชำนิ รองนายกเทศมนตรี ประสานกับสมาชิกทั้ง ๑๒ ทานกอนท่ี
จะทำรางงบประมาณแลว 

- ในสวนการขอแปรญัตติตั้งรายจายขึ้นใหม นั้น ฝายบริหารไม
สามารถรับรองและต้ังจายตามโครงการที่ผูย่ืนเสนอขอแปรญัตติได 
ตามขอ ๖๐ นั้น เน่ืองจากโครงการดังกลาวไมมีในแผนพัฒนาฯ ซึ่ง
ฝายบริหารไดปฏิบัติตามระเบียบ 

- การที่นายกไมเสนอโครงการใหมตอให นั้น ฝายบริหารไมไดเชื่อ 
ปลัดหรอืเจาหนาที่ แตฝายบริหารเชื่อระเบียบและกฎหมาย 

- หากสมาชิกทานใดมีขอสงสัย หรือเสนอแนะความเดือดรอนหรือ
ความตองการของพ่ีนองประชาชน ทานสามารถสอบถามไดโดย
ตรงที่นายกเทศมนตรี 

- คาบำรุงรักษาและซอมแซม ฝายบริหารตั้งไวเพ่ือจายเปนคาซอมแซม ทรัพยสิน
บำรุงรักษาครุภัณฑสำนักงาน หรือปรับปรุงทรัพยสินประเภทที่ดินและ
สิ่งกอสรางตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกงรถ ถาไมตั้งไว ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากมีอะไรชำรุดเสียหาย จะไมสามารถดำเนินการ
ซอมแซมได จึงเห็นวามีความจำเปนตองตั้งงบประมาณไว แตถาไมไดใชหรือมี
งบประมาณเหลือ ฝายบริหารจะพิจารณาโอนไปไวในงบกลาง สำหรับชวยเหลือ
ประชาชน 
 

นางกณิศา จันทรงาม  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรตีำบลกงรถ ผูเขารวม 
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ ประชุมทุกทาน ขอชี้แจงเพิ่มเติมการตั้งงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน 
รักษาราชการแทน  คาใชสอย คาบำรุงรกัษาและซอมแซม งบประมาณตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ปลัดเทศบาลตำบลกงรถ  หนา ๙๐ นั้น เพ่ือจายเปนคาซอมแซมทรัพยสิน บำรุงรักษา ครุภัณฑสำนักงาน 

หรือปรับปรุงทรัพยสินประเภทที่ดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ ท่ีอยู ในความ
รับผิดชอบใหใชงานไดตามปกติ โดยการจางเหมา การใชแรงงาน ฯลฯ เชน เกรด
ปรับแตงผิวจราจร ท่ีชำรุดเสียหายในพื้นที่เทศบาลตำบลกงรถ การซอมแซม
รถยนต เครื่องสูบน้ำ(กองชาง)(ตั้งจายจากเงินรายได)ปรากฎอยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หนาที่ ๒๕๒ ขอ ๑๒ หากตัดงบประมาณในสวนน้ี 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จะไมมีงบประมาณในการซอมแซมทรัพยสินที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรกึษาหารือและพิจารณา  
ประธานสภาฯ  เปนการสมควรแลว ผมขอมติที่ประชุม 

๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามที่ผูบริหารไดเสนอมา ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ  

/๒. ทานใด... 



๑๓ 
 

๒. ทานใดเห็นชอบใหตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติฯผมขอใหยก
มือดวยครับ  

 

ที่ประชุมสภาฯ   - มีมติ ไมเปนเอกฉันท ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน  
คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
หนา ๙๐ ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ 
หมายเหตุ  
๑. คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา ๖ เสียง คือ 

๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ     ๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง 
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา    ๑.๔ นายแสวง ชูไทย 
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ     ๑.๖ นายอาทิตย พเิศษ 

๒. ตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ ๖ เสียง คือ 
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์ 
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท   ๒.๔ นายสมนึก นจิพลกรัง 
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน     ๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู 

- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
(นายนาวิน แมนศรนรา)  ประธานในท่ีประชุม ขอออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก  
๑ เสียง เปนผูชี้ขาด ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน  
คาใชสอยคาบำรุงรักษาและซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๐  
ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ 
 
๒. แผนงานงบกลาง เงินสำรองจาย งบประมาณ ๒๕๐,๔๐๑ บาท หนา ๑๒๐ 
ใหเหลือ ๔๐๑ บาท 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญ นางมณ ีศรีประสิทธิ์ ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบ 
ประธานสภาฯ   เหตุผลในการย่ืนเสนอขอแปรญัตติฯ ดังกลาว 
 

นางมณี ศรีประสิทธิ์  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
- ขอแปรญัตติลดจำนวนเงินที่ขอจาย(ตัด) แผนงานงบกลาง เงินสำรองจาย 
งบประมาณ ๒๕๐,๔๐๑ บาท หนา ๑๒๐ ใหเหลือ ๔๐๑ บาท เพื่อตั้งจายเปน
โครงการใหม คอื 
๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานหัวทำนบ หมู ๒ จากหลังโรงเรียน ถึงลำ
หวย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองบัวรอง หมู ๔ นานางพะเยาว ถึงนา
นายวิไล งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
- เนื่องจากเห็นความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องถนน จึงเห็นควรนำ
งบประมาณดังกลาว ไปพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน และหากตองการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ควรนำ
เงินสะสมสำรองจาย มาใช 

/นางวงเดือน... 



๑๔ 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมระชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ดิฉันขอชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการตั้งงบประมาณ เงินสำรองจาย เพ่ือจาย

เปนเงินสำรองจายในกรณี ฉุกเฉินเรงดวนหรือจำเปนตองรีบดำเนินการ และเปน
ภารกิจของเทศบาลตำบลกงรถหรือกรณีตั้งงบประมาณรายจายไว แตไมเพียงพอ
จายตามความเหมาะสมและเพื่อจายเปนเงินสำรองจายในกิจการสำคัญบาง
ประการซึ่งเทศบาลไมไดต้ังงบประมาณเพ่ือการนั้นไวแตมีความจำเปนตอง
เบิกจาย เชน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินสำรองจายใชในกรณีแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน เยียวยาผูประสบวาตภัย โรคลัมปสกิน และโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) 

 

นางกณิศา จันทรงาม  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรตีำบลกงรถ ผูเขารวม 
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ ประชุมทุกทาน ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
รักษาราชการแทน  ๑. ระเบียบที่เก่ียวของกับการตั้งงบประมาณ แผนงานงบกลาง ประเภท 
ปลัดเทศบาลตำบลกงรถ เงินสำรองจาย ดังนี้  

- รายจายงบกลาง หมายถึง รายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ภาระผูกพันตองจาย และเปนรายจายที่ตั้งไวเพ่ือจัดสรรใหหนวยงานตาง ๆ 
เบิกจาย กรณีท่ีไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกำหนดเปนการเฉพาะ ใหสำนักปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินพิจารณามอบใหหนวยงานตามที่สมควรเปน
หนวยงานผูเบิกจาย 

- ประเภทเงินสำรองจาย เปนรายจายที่ตั้งไวเพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสา
ธารณภัยเกิดขึ้น หรอืกรณีการปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวม 

- การตั้ งงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจาย  ต้ังตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๓ หมวด ๒ ลักษณะของงบประมาณ  

ขอ ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะกำหนดใหมีเงนิสำรองจายใน 
งบกลาง เพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือกรณีการปองกันและ
ยับย้ังกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือ
บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมได  

การใชเงินสำรองจายตามวรรคหนึ่งเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น 
๒. กรณีทานสงสัยวา เหตุใดไมนำเงินสำรองจายสะสมมาใช ขอเรียนวา ขณะนี้
เรากำลังพิจารรณางบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง
ตองใชเงินสำรองจาย ในแผนงานงบกลาง ใหหมดกอน หากไมเพียงพอจึงไปใช
เงินสะสม  

นายนาวิน แมนศรนรา  - กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรกึษาหารือและพิจารณา  
ประธานสภาฯ  เปนการสมควรแลว ผมขอมติที่ประชุม 
 

/๑. ทานใด... 



๑๕ 
 

๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามที่ผูบริหารไดเสนอมา ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ  
๒. ทานใดเห็นชอบใหตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติฯผมขอใหยก
มือดวยครับ  

 

ที่ประชุมสภาฯ   - มีมติเปนเอกฉันท ๖ เสียง คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา แผนงานงบกลาง  
เงินสำรองจาย งบประมาณ ๒๕๐,๔๐๑ บาท หนา ๑๒๐  

    - งดออกเสียง ๖ เสียง 
หมายเหตุ  
๑. คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา ๖ เสียง คือ 

๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ     ๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง 
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา    ๑.๔ นายแสวง ชูไทย 
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ     ๑.๖ นายอาทิตย พิเศษ 

๒. งดออกเสียง ๖ เสียง คือ 
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์ 
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท   ๒.๔ นายสมนึก นจิพลกรัง 
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน     ๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู 

 
๓. แผนงานบริหารทั่วไป รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิ บัติราชการฯ 

โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ การพัฒนาองคกร
และทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๓๓ ใหเหลือ ๐ บาท 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญ นางมณี ศรีประสิทธิ์ ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบ 
ประธานสภาฯ   เหตุผลในการย่ืนเสนอขอแปรญัตติฯ ดังกลาว 
 

นางมณี ศรีประสิทธิ์  - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
- การขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน) โครงการอบรมความรูเก่ียวกับหลักการ
บริหารจัดการ การพัฒนาองคกรและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๓๓ 
ใหเหลือ ๐ บาท เพ่ือตั้งจายเปนโครงการใหม 

     โครงการกอสรางถนน คสล.บานหัวทำนบ จากนานายดอน สายสุด  
ถึงถนนหัวทำนบ หนองนา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
- เนื่องจากปจจุบันสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) 
และตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดตอ แนวโนมนาจะไมไดดำเนินการ
ตามโครงการ และเห็นความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องถนน จึงเห็นควรนำ
งบประมาณดังกลาว ไปพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน  

/นางวงเดือน... 



๑๖ 
 

 

นางวงเดือน ศิริวงศ - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขอนำเรียนตอสภาฯ ดังนี้ 

๑. ในสวนของเหตุผลผูเสนอยื่นแปรญัตติฯ ดิฉันเห็นดวยวาปจจุบันเรา
อยูในสถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) แตถาใน
อนาคต ความรุนแรงของโรคลดลง รัฐบาลมีนโยบายการเดินทางหรือใหจัด
โครงการได อีกทั้งฝายบริหารเปนชุดใหม สมาชิกสภาเทศบาลก็เปนผูไดรับ
เลือกตั้งมาใหม จำเปนจะตองไดรับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับหลักการบริหาร
จัดการ ระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ฝายบริหารไดเล็งเห็นความสำคัญในขอนี้ จึงได
ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการอบรมความรูเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการ การ
พัฒนาองคกรฯขึ้น หรือหากไมไดใชจายจริง ๆก็สามารถโอนไปทำโครงการอ่ืน ๆ
ได 

๒. ในสวนการขอแปรญัตติตั้งรายจายข้ึนใหม นั้น ฝายบริหารไม
สามารถรับรองและตั้งจายตามโครงการที่ผูยื่นเสนอขอแปรญัตติได ตามขอ ๖๐ 
นั้น เน่ืองจากโครงการดังกลาวไมมีในแผนพัฒนาฯ ซึ่งฝายบริหารไดปฏิบัติตาม
ระเบียบ 

 

นายเสริง จินดาพันธ  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
รองประธานสภาฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมเห็นดวยกับหลักการและเหตุผล ทั้งของผูย่ืนเสนอ

ขอแปรญัตติฯ และเหตุผลของฝายบริหาร ในเมื่อโครงการที่ขอต้ังจายใหมไม
สามารถทำได และหากตัดยอดเงินงบประมาณก็จะหายไป เหตุใดเราไมคงไว 
หากไมไดใชหรือมีเหตุใดอันเปนการสมควรก็สามารถโอนไปใชได 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรกึษาหารือและพิจารณา  
ประธานสภาฯ  เปนการสมควรแลว ผมขอมติที่ประชุม 

๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามที่ผูบริหารไดเสนอมา ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ  
๒. ทานใดเห็นชอบใหตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติฯผมขอใหยก
มือดวยครับ  

 

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติ ไมเปนเอกฉันท ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานบริหารทั่วไป รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับหลักการ
บริหารจัดการ การพัฒนาองคกรและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา 
๓๓ ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ 
หมายเหตุ  
๑. คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา ๖ เสียง คือ 

๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ     ๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง 
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา    ๑.๔ นายแสวง ชูไทย 
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ     ๑.๖ นายอาทิตย พเิศษ 

/๒. ตัดลดรายจาย... 



๑๗ 
 

๒. ตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ ๖ เสียง คือ 
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์ 
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท   ๒.๔ นายสมนึก นจิพลกรัง 
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน     ๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู 
 

- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุม ขอออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง 
เปนผูชี้ขาด ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานบริหารท่ัวไป รายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการฯ โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ 
การพัฒนาองคกรและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๓๓ 
ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ 

 

๔. แผนงานเคหะและชุมชน คาวัสดุ วัสดุกอสราง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หนา ๙๑ ใหเหลือ ๐ บาท  
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญ นายสมนึก นิจพลกรัง ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบ 
ประธานสภาฯ   เหตุผลในการย่ืนเสนอขอแปรญัตติฯ ดังกลาว 
 

นายสมนึก นิจพลกรัง  - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
- การขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน คาวัสดุ วัสดุ
กอสราง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๑ ใหเหลือ ๐ บาท เพ่ือตั้งจาย
เปนโครงการใหม 

- โครงการปรับปรงุถนนหินคลุกบานโคกแค หมู ๗ จากสวนนานายไสว  
เนินทอง ถึงนานางอุไรวรรณ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
- เห็นความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องถนน จึงเห็นควรนำงบประมาณ
ดังกลาว ไปพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชน 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ดิฉันชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการตั้งงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน  

คาวัสดุ วัสดุกอสราง เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางของกองชาง ในการซอมแชม
โครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณะและสั่งกอสรางอื่น ๆ ในภารกิจของเทศบาลเปนการ
ตั้งงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุกอสรางสำหรบัการซอมแซมทรัพยสินตาง ๆของ
เทศบาล เชน หินคลุก อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ทอระบายน้ำ สังสะสี ฯลฯ ซึ่งใน
แตละปงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ หากตัดงบประมาณในสวนน้ีไป หากมี
อะไรชำรุดเสียหาย ฝายบริหารคงไมมีงบประมาณในการดำเนินการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน จึงอยากใหคงรางเดิมไว 
 
 

/นายนาวิน... 



๑๘ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรกึษาหารือและพิจารณา  
ประธานสภาฯ  เปนการสมควรแลว ผมขอมติที่ประชุม 

๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามที่ผูบริหารไดเสนอมา ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ  
๒. ทานใดเห็นชอบใหตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติฯผมขอใหยก
มือดวยครับ  

 

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติ ไมเปนเอกฉันท ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน  
คาวัสดุ วัสดุกอสราง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๑ ใหเหลือ ๐ บาท  
ตามคำเสนอขอแปรญัตติ 
หมายเหตุ  
๑. คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา ๖ เสียง คือ 

๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ     ๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง 
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา    ๑.๔ นายแสวง ชูไทย 
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ     ๑.๖ นายอาทิตย พเิศษ 

๒. ตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ ๖ เสียง คือ 
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์ 
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท   ๒.๔ นายสมนึก นจิพลกรัง 
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน     ๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู 
 

- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุม ขอออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง 
เปนผูช้ีขาด ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน คาวัสดุ  
วัสดุกอสราง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๑ ใหเหลือ ๐ บาท  
ตามคำเสนอขอแปรญัตติ 

 
๕. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและประปา คาใชสอย คาบำรุงรักษา 
และซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๔ ใหเหลือ ๐ บาท  

 
นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญ นายอำนวย โคตรชมภู ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรบัทราบ 
ประธานสภาฯ   เหตุผลในการย่ืนเสนอขอแปรญัตติฯ ดังกลาว 
 

นายอำนวย โคตรชมภู  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
- ขอแปรตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและประปา  
คาใชสอย คาบำรุงรกัษาและซอมแซม จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๔  
ใหเหลือ ๐ บาท เพ่ือตั้งจายเปนโครงการใหม 
 
 

/โครงการ... 



๑๙ 
 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานซาเลือด หมู ๓ จากศาลตาปูซา
เลือด บานโคกซาง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
- เห็นความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องถนนและการตั้งงบประมาณซอมแซม
เปนการแกปญหาเฉพาะหนา การปรับเกรดถนน เวลาฝนตกก็เปนหลุมเปนบอ 
ถนนทรดุเหมือนเดิม แลวจึงเห็นควรนำงบประมาณดังกลาว ไปพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานที่มั่นคงถาวร เพ่ือบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชน  
 

นางวงเดือน ศิริวงศ - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ดิฉันชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการตั้งงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและประปา คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคา
ซอมแซมทรัพยสิน บำรุงรักษา ครุภัณฑสำนักงานหรือปรับปรุงทรัพยสิน 
ประเภทครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบโดยการจาง
เหมาใชแรงงาน เชนการปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบประปา และอ่ืน ๆ 

 - การตัดงบประมาณขอใหพิจารณาเหตุผลความจำเปน เพราะคนที่เดือดรอนคือ
พ่ีนองประชาชน 

 

นายวิมล กลาวาจา  - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ทานอำนวย ครับ หากทานตัดโคนงบประมาณใน

แผนงานนี้ หากระบบไฟฟาหรือระบบประปา ขัดของ ไฟฟาดับ จะทำอยางไร 
เทศบาลไมมีงบประมาณในการดำเนินการ จะโทษใคร 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ผมไดดูรายละเอียดในรางเทศบัญญัติแลว มีการตั้งงบประมาณ คาวัสดุไฟฟา 
ประธานสภาฯ เปนคาหลอดไฟฟา แลว ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท และตั้งคาไฟฟาไว ๒ ที่คือ วงเงิน

งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดวาเพียงพอ 
 

นายประสิทธิ์ ทศดร  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล 
ผูอำนวยการกองชาง  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงวา การตั้งงบประมาณ แผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟาและประปา คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม ตั้งเปน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ในงานไฟฟาและประปา เชน คาปกเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที่ราชการ คาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟาที่เปน
กรรมสิทธ์ิของการไฟฟา คาจางเหมาเดนิสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา รวมถึงการ
ซอมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟา การขยายเขตไฟฟา จางเหมาเดินทอประปา
และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซอมแซม บำรุงรักษาหรือปรับปรุง
ระบบประปา 

 

นางกณิศา จันทรงาม  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรตีำบลกงรถ ผูเขารวม 
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ ประชุมทุกทาน ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
รักษาราชการแทน  ๑. งบประมาณคาวัสดุไฟฟา ไมสามารถนำมาใชเปนคาบำรุงรักษาและซอมแซม  
ปลัดเทศบาลตำบลกงรถ   
 
 

/๒. การตั้งงบประมาณ... 



๒๐ 
 

๒. การตั้งงบประมาณคาไฟฟาไว ๒ ที่คอื แผนงานบริหารทั่วไป วงเงนิ 
งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ใชสำหรับ คาไฟฟาสำนักงาน และ แผนงาน
การเกษตร ตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ใชสำหรับคาไฟฟาสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา
บานหัวทำนบ และสถานีสูบน้ำบานหนองบัวรอง ไมสามารถนำมาใชเปนคา
บำรุงรักษาและซอมแซม 
 

นายเสริง จินดาพันธ  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ผูเขารวมประชุมทุกทาน หากตัดงบประมาณออกไปถาระบบประปาชำรุด  

ทอแตก จะทำอยางไร 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรกึษาหารือและพิจารณา  
ประธานสภาฯ  เปนการสมควรแลว ผมขอมติที่ประชุม 

๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามที่ผูบริหารไดเสนอมา ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ  
๒. ทานใดเห็นชอบใหตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติฯผมขอใหยก
มือดวยครับ  

 

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติ ไมเปนเอกฉันท ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟาและประปา คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หนา ๙๔ ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ 
หมายเหตุ  
๑. คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา ๖ เสียง คือ 

๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ     ๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง 
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา    ๑.๔ นายแสวง ชูไทย 
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ     ๑.๖ นายอาทิตย พเิศษ 

๒. ตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ ๖ เสียง คือ 
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์ 
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท   ๒.๔ นายสมนึก นจิพลกรัง 
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน     ๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู 
 

- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุม ขอออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก ๑ เสียง  
เปนผูช้ีขาด ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและ
ประปา คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หนา ๙๔ ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ 

 
 
 
 
 

/๖. แผนงาน... 



๒๑ 
 

๖. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 
งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๓ ใหเหลือ ๐ บาท 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญ นายอำนวย โคตรชมภู ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบ 
ประธานสภาฯ   เหตุผลในการย่ืนเสนอขอแปรญัตติฯ ดังกลาว 
 

นายอำนวย โคตรชมภู  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
- การขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๓ ใหเหลือ ๐ 
บาท เพื่อตั้งจายเปนโครงการใหม 

๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนขี้ตุน หมู ๕ จากบาน 
นายสนอง คตโคตร ถึงถนนกงรถซาเลอืด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการ คสล.บานหนองซำ หมู ๘ จากบานนางสาม พิเศษ ถึง
ถนนลาดยางสายหนองซำโนนขี้ตุน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
- จากสภาพแวดลอมภายในสำนักงานเทศบาล เห็นวาสภาพแวดลอมดีอยูแลว 
เห็นวาไมมีความจำเปนตองปรับปรุง และเห็นความเดือดรอนของประชาชนใน
เรื่องถนน จึงเห็นควรนำงบประมาณดังกลาว ไปพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ดิฉันชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการตั้งงบประมาณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 

ปรับปรุง ซอมแซม ตอเติม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ นั้น เพื่อ
ดำเนินการยายศาลพระภูมิ เจาที่ ปรับปรุงบันไดทางขึ้นชั้น ๒ และตอเติมสราง
โรงจอดรถบรรทุกน้ำ พรอมที่นั่งรอรับบริการของประชาชน 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรกึษาหารือและพิจารณา  
ประธานสภาฯ  เปนการสมควรแลว ผมขอมติที่ประชุม 

๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามที่ผูบริหารไดเสนอมา ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ  
๒. ทานใดเห็นชอบใหตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติฯผมขอใหยก
มือดวยครับ  

 

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติ ไมเปนเอกฉันท ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานอุตสาหกรรม และ
การโยธา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๓ 
ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ 
หมายเหตุ  
๑. คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา ๖ เสียง คือ 

๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ     ๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง 
 

/๑.๓ นายวิมล... 



๒๒ 
 

๑.๓ นายวิมล กลาวาจา    ๑.๔ นายแสวง ชูไทย 
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ     ๑.๖ นายอาทิตย พเิศษ 

๒. ตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ ๖ เสียง คือ 
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์ 
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท   ๒.๔ นายสมนึก นจิพลกรัง 
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน     ๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู 

 

- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุม ขอออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก ๑ เสียง  
เปนผูชี้ขาด ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๓ ใหเหลือ 
๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ 

 
๗. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการแขงขันกีฬาเด็กและ

เยาวชนและประชาชน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๔ ใหเหลือ 
๐ บาท 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญ นายอำนวย โคตรชมภู ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกสภาฯไดรับทราบ 
ประธานสภาฯ   เหตุผลในการย่ืนเสนอขอแปรญัตติฯ ดังกลาว 
 

นายอำนวย โคตรชมภู  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมเสนอขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
- การขอแปรญัตติตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๔ ใหเหลือ ๐ บาท เพื่อตั้งจายเปนโครงการใหม 

โครงการ ขยายเขตไฟฟา บานโคกแค จากบานนางสรอย สุภาวะหา ถึง
นานายหอม นารี งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
- เนื่องจากปจจุบันสถานการณโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และตองปฏิบัติ 
ตามมาตรการควบคุมโรคติดตอ แนวโนมนาจะไมไดดำเนินการตามโครงการ 
และเห็นความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องไฟฟา แสงสวาง จึงเห็นควรนำ
งบประมาณดังกลาว ไปพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน 

 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ปลัดเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ดิฉันชี้แจงเหตุผลความจำเปนในการตั้งงบประมาณ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน ตั้งตาม
แผนพัฒนาและตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
 

/ในสวน... 



๒๓ 
 

- ในสวนของเหตุผลผูเสนอยื่นแปรญัตติฯ ดิฉันเห็นดวยวาปจจุบันเราอยูใน
สถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) แตถาในอนาคต 
ความรุนแรงของโรคลดลง อาจสามารถจัดโครงการได หรือหากไมไดใชจายจริง 
ๆก็สามารถโอนไปทำโครงการอ่ืน ๆได ดีกวาตัดทิ้ง 
- ในสวนการขอแปรญัตติตั้งรายจายข้ึนใหม น้ัน ฝายบริหารไมสามารถรับรอง
และตั้งจายตามโครงการที่ผูยื่นเสนอขอแปรญัตติได ตามขอ ๖๐ น้ัน เนื่องจาก
โครงการดังกลาวไมมีในแผนพัฒนาฯ ซึ่งฝายบริหารไดปฏิบัตติามระเบียบ 

 
นายเสริง จินดาพันธ  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอเสนอความคิดเห็นสวนตัว การเห็นชอบหรือไม

เห็นชอบ เปนสิทธิของสมาชิกแตละทานอยูแลว แตทานไดคิดพิจารณาหรือไมวา 
การขอแปรญัตติฯตัดออกไปแลวจะมีผลอยางไร จึงขอใหทานใชดุลพินิจของทาน 
พิจารณาวาอะไรทำแลวเดินหนาได หรือไมได ทำแลวสงเสริมหรือตอบสนอง
ความตองการของประชาชนหรือไม ความคิดเห็น วิธีการคิดอาจแตกตางกัน แต
ทุกทานมีจุดมุงหมายเดียวกัน ทำเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชน 

 

นายวิมล กลาวาจา  - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอเสนอความคิดเห็นสวนตัวในฐานะสมาชิก เขามา

เพื่อเปนปากเสียงแทนพี่นองประชาชน ในสมัยกอนรับผิดชอบเฉพาะหมูบานของ
ตนเอง ตอนนี้เปนเทศบาล รับผิดชอบเปนเขต แตมีหนาท่ีตองรับผิดชอบทั้ง
ตำบลเหมือนกัน และขอเสนอแนะวา ในการจัดทำรางงบประมาณในแตละป 
อยากใหฝายบริหาร ฝายสภาฯ ฝายเจาหนาที่ ควรที่จะปรึกษาหารือกันกอนนอก
สภา เพ่ือการดำเนินการ รวมถึงการพัฒนาจะไดไมสะดุด ซึ่งเวทีนี้ ไมใชเวที
เพื่อที่จะเอาชนะกัน 

 

นายอาทิตย พิเศษ  - เรยีนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมเห็นดวยกับแนวคิดของนายวิมล กลาวาจา อีกทั้ง  

ฝายบริหารไดชี้แจงไปแลว ไมสามารถเสนอโครงการข้ึนมาใหมได จะแปรญัตติ
ตัดไปเพ่ืออะไร 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรกึษาหารือและพิจารณา  
ประธานสภาฯ  เปนการสมควรแลว ผมขอมติที่ประชุม 

๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามที่ผูบริหารไดเสนอมา ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ  
๒. ทานใดเห็นชอบใหตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติฯผมขอใหยก
มือดวยครับ  
 
 
 

/ที่ประชุม... 



๒๔ 
 

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติ ไมเปนเอกฉันท ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๔ ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปร
ญัตติ 
หมายเหตุ  
๑. คงรางเดิมที่ผูบริหารเสนอมา ๖ เสียง คือ 

๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ     ๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง 
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา    ๑.๔ นายแสวง ชูไทย 
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ     ๑.๖ นายอาทิตย พเิศษ 

๒. ตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ ๖ เสียง คือ 
๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์ 
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท   ๒.๔ นายสมนึก นิจพลกรัง 
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน     ๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู 
 

- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุม ขอออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง 
เปนผู ช้ีขาด ใหตัดลดรายจาย(โคน) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ บาท หนา ๑๐๔ ใหเหลือ ๐ บาท ตามคำเสนอขอแปรญัตติ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - กรรมการและสมาชิกสภาฯทุกทานไดอภิปราย ปรกึษาหารือและพิจารณา  
ประธานสภาฯ   มาเปนการสมควรแลว ผมขอมติในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
๑. ทานใดเห็นชอบใหคงไวซึ่งรางเดิม ตามท่ีผูบริหารได เสนอมา วงเงิน
งบประมาณ ๒๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ  
๒.ทานใดเห็นชอบตัดลดรายจาย(โคน)ตามคำเสนอขอแปรญัตติ  วงเงิน
งบประมาณ ๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติ ไมเปนเอกฉันท เห็นชอบตัดลดรายจาย(โคน)ตามคำเสนอขอแปรญัตติ 
วงเงินงบประมาณ ๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
หมายเหตุ  
๑ . เห็นชอบใหคงรางเดิมเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจำป
งบ ประมาณ  พ .ศ .๒๕ ๖ ๕  ที่ ผู บ ริห ารเสน อมา  วงเงิน งบประมาณ 
๒๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ ๖ เสียง คอื 

๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ     ๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง 
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา    ๑.๔ นายแสวง ชูไทย 
 
 

/๑.๔ นายหนูนา... 



๒๕ 
 

๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ     ๑.๖ นายอาทิตย พเิศษ 
๒. เห็นชอบตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  วงเงินงบประมาณ 
๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐  บาท วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ๖ เสียง คอื 

๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์ 
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท   ๒.๔ นายสมนึก นจิพลกรัง 
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน     ๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู 
 

- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุมขอออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง 
เปนผูช้ีขาด เห็นชอบตัดลดรายจาย(โคน) ตามคำเสนอขอแปรญัตติ  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   
วงเงินงบประมาณ ๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐  บาท วาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - กอนเขาสูวาระที่ ๓ ข้ันลงมติ  ขอพักการประชุม ๕ นาที ครับ   
ประธานสภาฯ  
 

๔.๑.๒ ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญเลขานุการไดชี้แจงขอระเบียบและกฎหมายใหที่ประชุมไดทราบ    
ประธานสภาฯ   ตอไป 

 

นายอำนวย โคตรชมภู - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

  ขอ ๕๒  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย 
เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม   

 

นายนาวิน แมนศรนรา  -  ตามที่เลขานุการสภา ไดชี้แจงใหทุกทานไดทราบแลว ผมจึงขอใหทานสมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาฯ ทุกทานไดพิจารณา ทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติ  

๑. ทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๒๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ  

๒. ทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท ผมขอใหยกมือ
ดวยครับ  

 

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติไมเปนเอกฉันท ใหตราเปน เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐  
บาท วาระที่ ๓ ข้ันลงมติ 

/หมายเหตุ... 



๒๖ 
 

หมายเหตุ  
๑. เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๒๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ 
๖ เสียง คือ 

๑.๑ นายเสริง จินดาพันธ     ๑.๒ นางสาวชยุดาพร พาเรือง 
๑.๓ นายวิมล กลาวาจา    ๑.๔ นายแสวง ชูไทย 
๑.๔ นายหนูนา มูลยาพอ     ๑.๖ นายอาทิตย พเิศษ 

๒. เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ 
๖ เสียง คือ 

๒.๑ นายนาวิน แมนศรนรา(ประธานฯ) ๒.๒ นางมณี ศรีประสิทธิ์ 
๒.๓ นายสมจิตร พะภาตะนันท   ๒.๔ นายสมนึก นจิพลกรัง 
๒.๕ นายหนูแดง ยั่งยืน     ๒.๖ นายอำนวย โคตรชมภู 

- เปนกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
(นายนาวิน แมนศรนรา) ประธานในที่ประชุมขอออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง 
เปนผูช้ีขาด ใหตราเปนเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

     

นายนาวิน แมนศรนรา  -  สรุปวาสมาชิกสภาเทศบาลเสียงสวนใหญ เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ 

๒๘,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้จะไดนำเสนอตอผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อพิจารณาและลงนามเห็นชอบ และประกาศใชตอไป 

 
 

๔.๒ ญัตติ เรื่อง ขออนุญาตใชท่ีดินสาธารณประโยชนภายในตำบลกงรถ 
(เอกสารหมายเลข ๕) (กองชาง) 

 

นายนาวิน แมนศรนรา - ตามมติที่ประชุมสภาฯในคราวประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. 
ประธานสภาฯ  ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  เห็นชอบใหฝายบริหารนำเอกสารญัตติ 

เรื่อง ขออนุญาตใชท่ีดินสาธารณประโยชนภายในตำบลกงรถ กลับไปดำเนินการ
แกไขใหถูกตอง และเสนอกลับเขามาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ขอเชิญคณะ
ผูบรหิาร ชี้แจง 

 

นางวงเดือน ศิริวงศ  ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุญาตใชที่ดินสาธารณประโยชนภายใน  
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ตำบลกงรถ เพื่อเปนเอกสารประกอบในการยื่นขอสนับสนุนงบประมาณดังกลาว 

และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลกงรถ ขอมอบให
ผูอำนวยการกองชาง ชี้แจง 

นายประสิทธิ์ ทศดร  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผูเขารวม 
ผูอำนวยการกองชาง ประชุมทุกทาน ขอชี้แจงเรื่อง ขออนุญาตใชที่ดินสาธารณประโยชนภายใน ตำบล

กงรถ เพื่อเปนเอกสารประกอบในการยื่นขอสนับสนุนงบประมาณดังกลาว และ
เพื่อบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลกงรถ ดังนี ้

/หลักการ... 



๒๗ 
 

หลักการ 
ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่มีอำนาจใน 

การจัดสรรงบประมาณ ในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชนตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของแตท้ังน้ี
ยังขาดเอกสารผลการพิจารณาเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อเปนเอกสารประกอบในการยื่นขอ
สนับสนุนงบประมาณดังกลาว และเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลกงรถ นั้น 
 

เหตุผล 
กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ มคีวามประสงคจะขอใชท่ีสาธารณประโยชนภายในตำบลกงรถ 

ดังน้ี 
 

ลำดับที่ ช่ือที่สาธารณประโยชน จำนวนเนื้อที่ 
๑ กระทรวงมหาดไทย ปาชาบานกงรถ      ๒๓ ไร -  งาน ๗๔ ตารางวา 
๒ กระทรวงมหาดไทย (หนองคูเมือง ๑) ๒ ไร ๓ งาน ๙๒ ตารางวา 
๓ กระทรวงมหาดไทย (หนองคูเมือง ๒)  ๓๐ ไร ๒ งาน ๓๙ ตารางวา 
๔ กระทรวงมหาดไทย (ทำเลเลี้ยงสัตวบานหัวทำนบ)  ๒๔๗ ไร ๓ งาน ๐๑ ตารางวา 
๕ กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานหัวทำนบ)  ๓๒ ไร ๒ งาน ๖๔ ตารางวา 
๖ กระทรวงมหาดไทย (ทำเลเลี้ยงสัตวบานหัวทำนบ)  ๙๔ ไร - งาน ๔๘ ตารางวา 
๗ กระทรวงมหาดไทย (สระน้ำบานหัวทำนบ)  ๑ ไร ๒ งาน ๐.๓๙ ตารางวา 
๘ กระทรวงมหาดไทย (สระบานหัวทำนบ)  ๑๔ ไร ๓ งาน ๖๙ ตารางวา 
๙ กระทรวงมหาดไทย (หนองสาธารณประโยชน )  ๗๐ ไร ๒ งาน ๒๗ ตารางวา 

๑๐ กระทรวงมหาดไทย (สระหนองกระโดน) ๑ ไร ๒ งาน ๓๓.๘ ตารางวา 
๑๑ กระทรวงมหาดไทย (ทำเลเลี้ยงสัตวบานซาเลือด)  ๑๑๓ ไร - งาน ๕๕ ตารางวา 
๑๒ กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานซาเลือด) ๒๕ ไร – งาน ๙๗ ตารางวา 
๑๓ กระทรวงมหาดไทย (ที่สาธารณประโยชน) ๑๒ ไร ๑ งาน ๗๖ ตารางวา 
๑๔ กระทรวงมหาดไทย (หนองสาธารณประโยชน)  ๕ ไร ๓ งาน ๕๔ ตารางวา 
๑๕ กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานหนองบัวรอง) ๕๒ ไร ๓ งาน ๒๙ ตารางวา 
๑๖ กระทรวงมหาดไทย (สระหนองบัว) ๖ ไร ๒ งาน ๒๓.๗ ตารางวา 
๑๗ กระทรวงมหาดไทย (หนองหัวลิง) ๑ ไร ๓ งาน ๙๒.๗ ตารางวา 
๑๘ กระทรวงมหาดไทย (หนองบัวใหญ) ๑๖ ไร ๓ งาน ๘๕ ตารางวา 
๑๙ กระทรวงมหาดไทย (หนองบัวนอย) ๑๒ ไร - งาน ๘๒ ตารางวา 
๒๐ กระทรวงมหาดไทย (หนองขาม) ๙ ไร ๒ งาน ๕๔ ตารางวา 
๒๑ กระทรวงมหาดไทย (อางเก็บน้ำบานโนนข้ีตุน) ๓๔ ไร ๒ งาน ๙๒.๘ ตารางวา 
๒๒ กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานสี่แยก) ๑๖ ไร ๓ งาน ๖๔ ตารางวา 
๒๓ กระทรวงมหาดไทย (อางเก็บน้ำบานสี่แยก) ๒๖ ไร ๑ งาน ๑๓.๖ ตารางวา 
๒๔ กระทรวงมหาดไทย (ทำเลบานสี่แยก) ๑๕ ไร ๓ งาน ๐.๑๕ ตารางวา 
๒๕ กระทรวงมหาดไทย (สระคึกฤทธิ์ ๒) ๑ ไร ๒ งาน ๖๕.๖ ตารางวา 
๒๖ กระทรวงมหาดไทย (สระใหญ ) ๑๑ ไร ๑ งาน ๕๔.๔ ตารางวา 

 
/ลำดับที่ ๒๗... 

 



๒๘ 
 

 
ลำดับที่ ช่ือที่สาธารณประโยชน จำนวนเนื้อที่ 

๒๗ กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานโคกแค)      ๔ ไร ๓ งาน  ๑.๘ ตารางวา 
๒๘ กระทรวงมหาดไทย (หนองน้ำกิน)  ๕ ไร ๓ งาน ๘๐.๒ ตารางวา 
๒๙ กระทรวงมหาดไทย (สระน้ำบานหนองซำ)  ๑ ไร ๒ งาน ๙๗.๒ ตารางวา 
๓๐ กระทรวงมหาดไทย (สระบานหัวทำนบพัฒนา ) - ไร ๒ งาน ๒๙.๑ ตารางวา 

 
ระเบียบ/ขอกฎหมาย 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดิน สำหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการขออนุญาต ตามมาตรา ๙ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณา ใหความเห็นชอบ 
 
นายนาวิน แมนศรนรา  -  ผูบริหารไดชี้แจงรายละเอียดครบถวนเรียบรอยแลว ผมขอมตทิี่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง เห็นชอบใหใชท่ีดินสาธารณประโยชนภายใน
ตำบลกงรถ 
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องที่เสนอใหมเพื่อขอความเห็นชอบ 

๕.๑ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  
คาที่ดินและสิ่งกอสราง และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงนิงบประมาณ  
ประธานสภาฯ   งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง และเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

นางวงเดือน ศิริวงศ  ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงนิงบประมาณ งานกอสรางโครงสราง 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ พ้ืนฐาน  คาที่ดินและสิ่ งกอสราง และเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ และขอให

ผูอำนวยการกองคลัง เปนผูชี้แจง 
 

นางสาวสมสวน แขพิมาย  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ปลัดเทศบาล 
ผูอำนวยการกองคลัง ผูเขารวมประชุมทุกทาน ขาพเจาขอชี้แจง เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 

งานกอสรางโครงสราง พ้ืนฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสรางและเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  
 รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หลักการ... 



๒๙ 
 

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจสอบเงินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๕ วาดวย การกันเงิน 
ขอ ๕๗ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นป โดยส่ังซื้อหรือสั่งจางหรือ

การเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหกันเงินไวเบิกในป
ถัดไปอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
หกเดือน 

ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความ
จำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไม
เกินระยะเวลาหนึ่งป 

หากองคการปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหน่ึง ใหขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอความจำเปน ตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทำให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเบิกจายเงนิ หากไมไดดำเนินการหรือมีเงนิเหลือจาย
จากเงินดังกลาว ใหเงินจำนวนนั้นตกเปนเงินสะสม 

เหตุผล 
 

  เนื่องจากโครงการท่ีจายจากเงินสะสมทั้ง ๓ โครงการอยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง และ
โครงการท่ีจายจากเงินงบประมาณประจำป ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง พรอม
ทั้งโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำป ๒๕๕๘,๒๕๕๙ ,๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ ดังนั้นเทศบาลตำบลกงรถ
ไดดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำป ๒๕๕๘,๒๕๕๙ กรณีกอหนี้ผูกพันดังมีรายละเอียดจำนวน ๓ 
โครงการ 

 

๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒ โครงการมีรายละเอียดดังนี้ 
๑.๑ โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บานสี่แยก หมูท่ี ๖ สัญญาจางเลขที่ ๔/๒๕๕๘ เริ่ม

โครงการ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑,๗๒๐,๐๐๐.- (หนึ่งลานเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถวน) 
เนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณา ศาลจังหวัด และการดำเนินการกอสรางไมเปนไปตามรูปแบบ ดังน้ันเทศบาล
ตำบลกงรถจึงไมสามารถทำการเบิกจายใหทันตามระยะเวลาดังกลาวได  

(หมายเหตุ) อยูระหวางการอุธรณคำพิพากษาศาลปกครองชั้นสูง 
๑.๒ โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง บานชาเลือด หมูที่ ๓ สัญญาจางเลขท่ี 

๘/๒๕๕๘ เริ่มโครงการ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑,๗๘๕,๐๐๐.- (หน่ึงลานเจ็ดแสนแปดหมื่น
หาพันบาทถวน) เนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณา ศาลจังหวัด และการดำเนินการกอสรางไมเปนไปตามรูปแบบ
ดังน้ัน เทศบาลตำบลกงรถจึงไมสามารถทำการเบิกจายใหทันตามระยะเวลาดังกลาวได (หมายเหตุ) อยูระหวางการ
อุธรณคำพิพากษาศาลปกครองชั้นสูง  

รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๓,๕๐๕,๐๐๐.-บาท (-สามลานหาแสนหาพนับาทถวน-) 
 
 

/๒. เงินอุดหนุน... 



๓๐ 
 

๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ 
๒.๑. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดกลาง บานหัวทำนบพัฒนา หมูที่ ๙ สัญญา

จางเลขที่ E๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒,๓๙๖,๐๐๐.- บาท (สองลานสามแสนเกาหมื่น
หกพันบาทถวน) อยูระหวางแจงเปนผูทิ้งงาน 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๒,๓๙๖,๐๐๐.-บาท (-สองลานสามแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน-) 
๓. จะดำเนินการจัดซื้อจัดจางกรณียังไมกอหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ โครงการ 
 ๓.๑ เงินงบประมาณ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเทศบัญญัติ จำนวน ๑ โครงการ 

๓.๑.๑ โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศนูยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ เงนิงบประมาณ ๙๗,๐๐๐.-บาท 
(เกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง  

รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๙๗,๐๐๐.บาท (เกาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ 

๓.๒.๑ โครงการปรับปรุงชอมแซมสถานีสบูน้ำดวยไฟฟา หมูที่ ๔ บานหนองบัวรอง ตำบลกงรถ 
เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เงนิงบประมาณ ๑,๙๗๒,๐๐๐.บาท (หนึ่งลานเกาแสน
เจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน) อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 

รวมเปนเงิน ๑,๙๗๒,๐๐๐.บาท (-หนึ่งลานเกาแสนเจ็ดหม่ืนสองบาทถวน-) 
๓.๓ เงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ 

๓.๓.๑ โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบานกงรถ (วัดบานกงรถ) ถึง บานชาเลือด
(ถนนลาดยาง) หมูท่ี ๓ เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๙.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือฟนที่คอนกรีตไมนอยกวา ๖,๕๙๔ ตารางเมตร 
พรอมวางทอ ๒ จุด ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖ ทอน ปายโครงการ ๑ ปาย จุดเริ่มตนโครงการ 
นานายโหร จุดส้ินสุดโครงการ ถนนลาดยาง งบประมาณ ๔,๒๕๙,๑๐๐.-บาท อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 

๓.๓.๒ โครงการกอสรางถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาประชาคม หมู ๒ ถึงบานหนองนา
เพื่อกอสรางถนนคอนรีตสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุก
กวางเฉลี่ยขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๗๙๘ ตารางเมตร ปายโครงการ ๑ ปาย จุดเริ่มตน
โครงการ จากนานายชาย เต็มสม จุดสิ้นสุดโครงการ สระประปาบานหัวทำนบ งบประมาณที่ตั้งไว ๕๑๐,๕๐๐.-บาท 
อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง  

๓.๓.๓ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากบานนายเสถียร หมูท่ี ๓ ถึงนานายทั่ว 
(ทางขึ้นสะพาน) เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๒๔๘.๐๐ ลบ.ม. ปายโครงการ ๑ ปาย พรอมวางทอ ๓ จุด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔ ทอน จุดเริ่มตน โครงการ จากบานนางประนอม จุดสิ้นสุดโครงการถนนลาดยาง 
งบประมาณที่ตั้งไว ๒๖๕,๐๐๐.-บาท อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 

เงินทั้งสิ้น ๕,๐๓๔,๖๐๐.o.บาท( หาลานสามหม่ืนสี่พันหกรอยบาทถวน) 
 

ระเบียบขอกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจสอบเงินขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ เรื่องการกันเงิน 
 
 

/ขอ ๕๗... 



๓๑ 
 

ขอ ๕๗ วาดวยกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น กอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป โดยสั่งซื้อหรือสั่งจาง
หรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบรหิารทองถ่ินอนุมัติใหกันเงินไวเบิกใน
ปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเบิกจายเงินกอสรางทองถิ่นไดตอสภาทองถิ่น
ไดอีกไมเกินหกเดือน 

ขอ ๕๘ ใหวางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมสงเสริมการปกคลองทองถิ่นกำหนดกอนวันสิ้น
ปงบประมาณอยางนอยสามสิบวัน เวนแตมีเหตุผลสมควร ผูบริหารทองถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลายื่นขอ
กันเงินไดไมเกินวันทำการสุดทายของปนั้น 

ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดครภุัณฑที่ดนิและสิ่งกอสราง ยังมีไดกอหนี้ผูกพัน แตมีควาจำเปน
จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป 

 
หากองคการปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหน่ึง ใหขอ

อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป ตอสภาทองถิ่นหรือ กรณีมีความจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกลาวที่ทำให  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเบิกจายเงนิ หากไมใดดำเนินการหรือมีเงินเหลือจาย
จากเงินดังกลาวใหเงินจำนวนนั้นตกเปนเงินสะสม  

 
ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพ่ือพิจารณาตอไป 

 
นายนาวิน แมนศรนรา มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    

 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมี 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ เทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

มติที่ประชุม - มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง เห็นชอบใหกันเงินงบประมาณ งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน คาที่ดินและสิ่งกอสราง และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามท่ี
เสนอมา 
- งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ) 

 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
 



๓๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่น ๆ 
 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีทานใดมีเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมขอขอบคุณ 
ประธานสภาฯ   ทุกทานที่มารวมประชุมในวันนี้ ขอปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๕ น. 

 

 
 

  ลงชื่อ   สมุนตรา ลับโกษา บันทึกรายงานการประชุม 

         (นางสาวสุมนตรา ลับโกษา) 

  ตำแหนง นักบริหารงานการเกษตร 

 

 

  ลงชื่อ    อำนวย โคตรชมภู ตรวจรายงานการประชุม 

             (นายอำนวย โคตรชมภู) 

  ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

 

 

  ลงชื่อ        วิมล กลาวาจา      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายวิมล กลาวาจา) 

 

  ลงชื่อ      แสวง ชูไทย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายแสวง ชูไทย) 

 

  ลงชื่อ  ชยุดาพร พาเรอืง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

          (นางสาวชยุดาพร พาเรือง) 

 

   

 

สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันท่ี         เดือน                     พ.ศ.            
 

  ลงชื่อ       นาวิน  แมนศรนรา 
   (นายนาวิน  แมนศรนรา)  
        ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ  


