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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันศกุร์ที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
              ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย 

******************** 
 
ผู้มาประชุม 
     

ล าดับท่ี               ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง 
๑. นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายวิทยา       เจริญสุข รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายชลอ คงสมปราชญ ์          สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางสาวเกียว       แซ่ฉ่ัว " 
๕. นายเฉลิมพล        ชูกลิ่น " 
๖. นางสาวจินตนา       ทองแกมใบ " 
๗. นายสุรเชษฐ์       ขมวิลัย " 

     ๘. นายบุญเลิศ       จิตรภักด ี " 
๙. 

    ๑๐. 
นายกิตติพงษ์ 
นางสาวพัชราวด ี

ด าริกิจเจริญ 
เนตรสุวรรณ 

" 
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาเทศบาล 

    
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับท่ี                ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑. 
 

นางสาวนาตยา ประเสริฐอทุัยศร ี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับท่ี                       ชื่อ - สกุล         ต าแหน่ง 
   ๑   นายอรรถพร  บุญจิตรากุล นายกเทศมนตร ี

       ๒ 
       ๓ 

นายทรงยศ   
นายสามารถ       

เฮงสุวนิช 
โตแย้ม 

รองนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี

๔ นายปรีชา          เหมาภากร ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
๕ นายวัชระ          อยู่วัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตร ี

       ๖ 
๗ 

นายเอกชัย          
นางเสาวนีย์ 

การวัฒน ี
กระจกเหลี่ยม 

ปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองคลงั 

       ๘ 
       ๙ 
     ๑๐ 
     ๑๑ 
     ๑๒ 

นางชุติมา 
นางสาวนัทธมน 
นายอิสราฎร 
นางสาวนันธ์นารินทร ์
นายเชิงชาย 

อุดมธัญลักษณ์ 
พรรณมาลัย 
หิรัญพลกุล 
ดิลกเมธานนท ์
พรหมสาขา ณ สกลนคร 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
รก. ผู้อ านวยการกองช่าง 
รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

     ๑๓ 
     ๑๔ 
     ๑๕  
     ๑๖   
  

นางสาวสริิญญา 
นางสาววัชราภรณ์ 
นางสาวมุกดา  
นายวัชรพงษ์         

ขันธสอน 
ศรจิตติ 
คงพืช 
พรมม ิ

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐ น. 
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภา
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลอุทัยทุกท่าน   บัดน้ีถึงก าหนดเวลาการประชุมสภา 
    เทศบาลต าบลอุทัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  

มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่าน  
 ประธานสภาเทศบาล  จุดเทียน ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย เป็นล าดับต่อไป 

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  สวัสดีครับท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ประธานสภาเทศบาล                และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน 
    -  เมื่อทีป่ระชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลอุทัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระที่   ๑           เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
๑. รับโอนพนักงานเทศบาล  มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารท่ัวไป) ระดับต้น  เมื่อวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
      ด้วยเทศบาลต าบลอทุัยได้รับโอนพนักงานเทศบาล  ราย   
นางสาวนัทธมน  พรรณมาลัย  มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล (นักบริหารทั่วไป) ระดับต้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
สังกัดส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลอุทัย 
 

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมรับทราบ 
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๒. รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ขั้นต่ าการจัดบริการ สาธารณะของเทศบาลต าบลอุทัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลต าบลอุทัย ได้รับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0107/ว 2846  เรื่อง 
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ัน
ต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 2 เมษายน  
2563 ขอความร่วมมือในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมิน
ตนเอง และด าเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินผลลงในโปรแกรม
ระบบประมวลผลเกณฑ์ ช้ี วัดและค่าเป้าหมายข้ันต่ าการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  โดยข้ันตอนและวิธีการประเมนิ
ตนเองฯ ให้น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองฯ รายงานต่อสภา
เทศบาลต าบลอุทัย  เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลอุทัย 
หลังจากจัดส่งผลการประเมินตนเองให้ส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจฯ แล้ว   

บัดนี้  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน  กองวิชาการและ
แผนงาน  ได้ด าเนินการส่ งผลการประเมินตนเองฯ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งแบบ
รวบรวมข้อมูลในการประเมินตนเองฯ ให้กับงานกิจการสภาเทศบาล  
ส านักปลัดเทศบาล  น าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบล
อุทัย ในเดือน สิงหาคม  2563  เพื่อรายงานผลการประเมินตนเองฯ    
ให้สภาเทศบาลต าบลอุทัยทราบตามหนังสือของส านักงานคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจฯ ข้างต้น  

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 
มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่   ๒  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยท่ี ๒    
    ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ นั้น ได้มีการบันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้อง 
หรือไม่กรุณาช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบด้วย 

นายบุญเลิศ  จิตรภักดี  -  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน       
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายบุญเลิศ  จิตรภักดี  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาลขอเรียนว่าคณะกรรมการได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๓    
เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  แล้วได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ครับ 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมบ้างครับ   
ประธานสภาเทศบาล  -  เมื่อไม่มสีมาชิกอภิปรายขอแก้ไข ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย  
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    -  ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 
-  ผมขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภา 
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่   
๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  หรือไม่ สมาชิกท่านใดรับรอง  กรุณายกมือข้ึน 
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ - มีผูร้ับรอง              ๑๐      เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไมร่ับรอง            -        เสียง 
      งดออกเสียง            -        เสียง 
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  ปรากฏว่าที่ประชุมแหง่นี้มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   
-  ประธานสภาเทศบาล  จะได้ลงช่ือในรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลอุทัยไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
  

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  
๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง   เพ่ือพิจารณา 
-  เรื่องท่ี ๑ ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยเฉพาะการประปา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในวาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) 

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีกรุณาแถลงญัตติขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

และร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญครับ 

 

นายอรรถพร  บุญจิตรากุล -  กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ ด้วยบัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร    
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลอุทัย ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การประปา ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาเทศบาล 
ต าบลอุทัย  มหีลักการและเหตุผลดังตอ่ไปนี้  

หลักการ 

คณะผู้บริหารท้องถ่ิน ขอเสนอร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการประปา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาเทศบาลต าบลอุทัย 
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เหตผุล 

 เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลอุทัยเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อย บัดนี้ ถึงเวลาเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย สมัย
สามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบาลต าบลอุทัยได้ประมาณการรายรับไว้จ านวนเงิน ๕๕,๕๙๓,๓๙๑ 
บาท และตั้งงบประมาณการรายจ่ายไว้จ านวนเงิน ๕๕,๕๙๓,๓๙๑ บาท 
และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๔ ได้ประมาณการรายรับ ไว้จ านวนเงิน 
๓ ,๑๘๕ ,๐๐๐ บาท และตั้งงบประมาณการรายจ่ายไว้จ านวนเงิน  
๓,๑๘๕,๐๐๐ บาท ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ขอเสนอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณทั้ ง ๒ ฉบับ ต่อสภา
เทศบาลต าบลอุทัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๓  
วิธีการจัดท างบประมาณ ข้อ ๒๒  และข้อ ๒๓ วรรค ๒ ก าหนดว่า  เมื่อ
คณะผู้บริหารท้องถ่ิน ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  และจัดท า
เป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ิน อีกครั้งหนึ่งเพื่อ
คณะผู้บริหารท้องถ่ินได้น าเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  ภายในวันที่ ๑๕ สิงหา
             

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาน าเสนอตอ่ที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลอุทัย  เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  ผมขอใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาร่างเทศบญัญัติ 
ประธานสภาเทศบาล ทั้ง ๒  ฉบับ โดยละเอียดและหากมสีมาชิกท่านใดสงสัยและซักถามถึง

รายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเห็นควรว่าจะรบัหลกัการร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
- ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป  ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย 

   - ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 
- ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม 

  - ผมขอเสนอที่ประชุมสภาแห่งนี้ใหล้งมติว่าจะเห็นชอบรับหลักการร่าง 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

และร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบรหิารเสนอ  หรือไม่มผีู้ใดรับ
หลักการกรุณายกมอืข้ึน 

 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ -  มีผู้รบัหลักการ              ๑๐   เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล     มีผู้ไม่รบัหลักการ            -     เสียง 
      งดออกเสียง                   -     เสียง 
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นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติให้ผ่านการพจิารณาร่างเทศบัญญัติงบ 
ประธานสภาเทศบาล ประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรา่งเทศบญัญัติ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในวาระที่ ๑ ข้ันรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การประปา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียงเป็น 
เอกฉันท ์

 

มติท่ีประชุม -  ท่ีประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยเฉพาะการประปา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  ต่อไปผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบ  
ประธานสภาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และที่แก้ไขเพิม่เติม  
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ -  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่เติม ข้อ ๔๕  วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพจิารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณา
วาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่
ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมตริับหลกัการแห่งร่างข้อบญัญัตงิบประมาณนั้น   

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลกัการแล้ว  ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้สภาท้องถ่ินส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท ้องถ่ินจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถ่ินก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญตัติ ในกรณี
ที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ ๕๐ ก าหนดว่าเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติน้ันตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  
พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาท้องถ่ิน  รายงาน
นั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้
ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานน้ันแก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่
ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วย   
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เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  เมื่อทีป่ระชุมแห่งนีร้ับหลกัการร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเฉพาะการประปา  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วจะได้
ส่งร่างเทศบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบญัญัตไิด้พิจารณา
ต่อไป และขอปรึกษาที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี้ว่า  เห็นควรจะก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง นับแต่ทีป่ระชุมสภา
เทศบาล มีมติรบัหลักการแหง่ร่างเทศบัญญัติงบประมาณนัน้  และก าหนด
ระยะเวลารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญตัติ  พร้อมทั้ง
ส่งร่างเทศบัญญัติเดิมและตามที่มีการแก้ไขต่อประธานสภาเทศบาลด้วย 

 

นายวิทยา  เจริญสุข  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  กระผมนายวิทยา  เจริญสุข  ขอเสนอระยะเวลา 

ในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้  ตั้งแต่วันที่ ๑๗
สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่  ๑๙ สิงหาคม  
๒๕๖๓ เวลา  ๑๖.๓๐ น. และก าหนดเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติ
รายงานผลการพจิารณาพรอ้มส่งร่างเทศบัญญัติเดิมและตามที่มีการแก้ไข
ต่อประธานสภาเทศบาลภายในวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓            
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

    -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ -  มีผู้รบัรองถูกต้อง  
เลขานุการสภาเทศบาล   
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  ในเรื่องที่มผีู้เสนอน้ัน จะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่     
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติเห็นชอบ 
 

มติท่ีประชุม -  ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาล ตั้งแต่วันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันท่ี 
๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งต่อไปประธานสภาเทศบาล
จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติ  ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียดหากมีผู้บริหารเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ค าแปรญัตติก็ให้เสนอเป็นหนังสือภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และ 
ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล และก าหนดเวลา
ให้คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการพิจารณา  พร้อมส่งร่างเทศ
บัญญัติเดิม และให้ประธานสภาเทศบาลส่งรายงานน้ันแก่สมาชิกสภา 
ไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  
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นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  เรื่องท่ี ๒  การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรา่งเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  -  ต่อไปผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน   

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่เติม  
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ -  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่เติม ข้อ ๑๐๓  วรรคแรก (๑) ก าหนดว่า 
 “คณะกรรมการสามญั  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินมีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ ๑๐๗ ก าหนดว่าภายใต้บังคับ 
ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินหรอืบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี ในกรณีทีส่มาชิกสภาทอ้งถ่ินเป็นผูเ้สนอต้องมี
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินรบัรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผูร้ับรอง 
 การเสนอช่ือใหเ้สนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอื่น  และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม” 
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติครั้งนี้  กี่คนครับ 
  

นายบุญเลิศ  จิตรภักดี  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  กระผม  นายบุญเลิศ  จิตรภักด ีขอเสนอว่าควรเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบญัญัติ  จ านวน  ๓  คน ครับ 
    -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ -  มีผู้รบัรองถูกต้อง ดังนี ้
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑. นายกิตติพงษ์  ด าริกิจเจรญิ   ๒. นางสาวเกียว  แซ่ฉ่ัว 
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรท าหน้าที่ 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติเรียงตามล าดับจนครบ  ๓  คน ครับ 
 

นายกิตติพงษ์  ด าริกิจเจริญ - ผมขอเสนอ นายเฉลิมพล  ชูกลิ่น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญญัติ  คนที่ ๑ ครับ 
    -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ -  มีผู้รบัรองถูกต้อง ดังนี ้
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑. นายบุญเลิศ  จิตรภักดี   ๒. นายชลอ  คงสมปราชญ ์
 

นายเฉลิมพล  ชูกลิ่น  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอื่นอกีหรือไม ่ เมื่อไม่ม ี
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สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  ถือว่าที่ประชุมแห่งนีม้ีมติเห็นชอบ 
 

นายบุญเลิศ  จิตรภักดี  - ผมขอเสนอ  นายชลอ  คงสมปราชญ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
รองประธานสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญญัติ  คนที่ ๒ ครับ 
    -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ -  มีผู้รบัรองถูกต้อง ดังนี ้
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑. นายกิตติพงษ์  ด าริกิจเจรญิ  ๒. นางสาวจินตนา  ทองแกมใบ 
 

นางสาวเกียว  แซ่ฉั่ว  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอื่นอกีหรือไม ่ เมื่อไม่ม ี
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  ถือว่าที่ประชุมแห่งนีม้ีมติเห็นชอบ 
 

นายชลอ  คงสมปราชญ์  - ผมขอเสนอ  นายกิตติพงษ์  ด าริกจิเจรญิ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญญัติ  คนที่ ๓ ครับ 
    -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ -  มีผู้รบัรองถูกต้อง ดังนี ้
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑. นางสาวเกียว  แซ่ฉ่ัว   ๒. นายบุญเลิศ  จิตรภักดี 
 

นายบุญเลิศ  จิตรภักดี  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอื่นอกีหรือไม ่ เมื่อไม่ม ี
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  ถือว่าที่ประชุมแห่งนีม้ีมติเห็นชอบ 
 

มติท่ีประชุม -  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกบุคคลดังกล่าวข้างต้น  จ านวน  ๓ คน 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยเฉพาะการประปา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  ผมขอหารือทีป่ระชุมว่าจะก าหนดวันนัดประชุมในครั้งต่อไป   
ประธานสภาเทศบาล เพื่อพจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒  และวาระที่ ๓  และ 
เรื่องอื่น ๆ เมื่อใดขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ ครบั 

 

นายชลอ  คงสมปราชญ์  -  ผมนายชลอ  คงสมปราชญ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอทุัย 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย  สมัยสามญั สมัยที่ ๓   

ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๓  ในวันศุกร์ที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓   
เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอทุัย   
-  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ -  มีผู้รบัรองถูกต้อง ดังนี ้
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑. นายบุญเลิศ  จิตรภักดี   ๒. นายกิตติพงษ์  ด าริกิจเจริญ   

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  ในเรื่องที่มีผู้เสนอน้ัน มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

-  ถ้ามีสมาชิกไม่อยู่ในที่ประชุม ขอมอบให้เลขานุการสภาเทศบาลแจ้ง 
เป็นหนังสือให้ผู้ที่ไม่อยู่ประชุมทราบด้วย 
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มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมมีมตินัดประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย  สมัยสามัญ   
สมัยที่ ๓  ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ท่ี  ๒๘  สงิหาคม  
๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย 
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - เรื่องท่ี ๓  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

(ส านักปลัดเทศบาล)  
-  ขอเชิญนายกเทศมนตรีกรุณาแถลงญัตติตามทีบ่รรจเุป็นวาระการ
ประชุมไว้ต่อไป  ขอเชิญครบั 
 

นายอรรถพร   บุญจิตรากุล -  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ญัตติของฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล ด้าน
บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และ
ครุภัณฑ์ส านักงาน  ซึ่งเทศบาลต าบลอุทัยไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายละเอียดดังนี้ 

    โอนเพ่ิม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    ด้านบริหารงานท่ัวไป 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
    หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   

      ๑ . เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่าจั ดจ้ างติ ดตั้ งผ้ าม่ าน  ส าหรับห้ อ งส านั ก
ปลัดเทศบาล  ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง  จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๑,๘๐๐ บาท  
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

    หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
      ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

    หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   
      ๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์  หน้าโฟมก้า ขนาด 
๖๐X๑๘๐X๗๕ เซนติเมตร จ านวน ๑๐ ตัว ตัวละ ๑,๘๐๐ บาท เป็นเงิน 
๑๘,๐๐๐ บาท  ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

    

    รวมโอนเพ่ิม    ๘๐,๘๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
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โอนลด 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
    งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน        ตั้งไว้     ๒,๖๑๔,๒๐๐ บาท 
- จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของ
ส านักปลัดเทศบาล  ได้แก่ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ บุคลากร  นิติกร จพง.ธุรการ  
รวมทั้งก าหนดข้ึนหรือปรับปรุงใหม่ระหว่างปี  รวม  ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน  ๒,๖๑๔ ,๒๐๐ บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  
๙๓๕ ,๕๗๒ บาท โอนลดครั้งนี้   ๘๐,๘๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน 
๘๕๔,๗๗๒ บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 

    รวมโอนลด    ๘๐,๘๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ที่ท าใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนมุัติของสภาท้องถ่ิน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลต าบลอุทัย  
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕6๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ต่อไป   

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถงึรายละเอยีดการ 
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๓ รายการ นี้บ้างขอได้โปรดยกมือครับ 
    - ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย 

   - ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 
- ผมขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี้ใหล้งมตอินุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  จ านวน ๓ รายการ ตามทีผู่้บริหารเทศบาลต าบลอทุัยเสนอ
หรือไม่  มผีู้ใดอนุมัตกิรุณายกมือข้ึน 

 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ - มีผู้อนมุัติ             ๑๐   เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไม่อนมุัติ           -     เสียง 
      งดออกเสียง           -     เสียง 
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - ปรากฏว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

จ านวน ๓ รายการ ตามที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัยเสนอด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ 
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มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจา่ย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน ๓ รายการ 

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - เรื่องท่ี ๔  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

(กองสวัสดิการสังคม)  
- ขอเชิญนายกเทศมนตรกีรุณาแถลงญัตติตามทีบ่รรจุเป็นวาระการประชุม
ไว้ต่อไป  ขอเชิญครับ 
 

นายอรรถพร   บุญจิตรากุล - เรียนประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ  ผู้บรหิารเทศบาลขอเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี โอนเงินประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ญัตติของกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว เพื่อจัดจ้างติดต้ังผ้าม่านส าหรับห้องสวัสดิการสังคม จ านวน 
๑ ชุด เป็นเงิน  ๑๘,๓๐๐ บาท ซึ่งเทศบาลต าบลอุทัยไม่ได้ต้ังงบประมาณ
เพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

                           

    โอนเพ่ิม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
                      แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                      งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
                      หมวดครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านส าหรับห้องสวัสดิการสังคม 
ผ้าม่านพร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๘,๓๐๐ บาท ไม่มีก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์  
รวมโอนเพ่ิม    ๑๘,๓๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

  

                     โอนลด 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
                      งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
                      เงินเดอืน     ตั้งไว้  ๑,๒๔๓,๙๒๐ บาท      

        - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลของกองสวัสดิการสงัคม ต าแหน่งผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
รวมทั้งที่ก าหนดข้ึนหรือปรับปรุงใหม่ระหว่างปี รวม ๑๒ เดือน เป็นเงิน 
๑,๒๔๓,๙๒๐ บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  ๓๕๗,๙๒๐ บาท  โอนลด
ครั้งนี้ ๑๘,๓๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๓๓๙ ,๖๒๐ บาท  ตั้งจ่ายใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ 
รวมโอนลด    ๑๘,๓๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ที่ท าใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนมุัติของสภาท้องถ่ิน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลต าบลอุทัย  
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕6๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ต่อไป   

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถงึรายละเอยีดการ 
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ นี้บ้างขอได้โปรดยกมือครับ 
    - ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย 

   - ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 
- ผมขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี้ใหล้งมตอินุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  จ านวน ๑ รายการ ตามทีผู่้บริหารเทศบาลต าบลอทุัยเสนอ
หรือไม่  มผีู้ใดอนุมัตกิรุณายกมือข้ึน 

 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ - มีผู้อนมุัติ            ๑๐    เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไม่อนมุัติ           -     เสียง 
      งดออกเสียง           -     เสียง 
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - ปรากฏว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

จ านวน ๑ รายการ ตามที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัยเสนอด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจา่ย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน ๑ รายการ 

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - เรื่องท่ี ๕  ญัตติให้ความเห็นชอบท ากิจการนอกเขต  
ประธานสภาเทศบาล  (กองสาธารณสุขฯ)  

- ขอเชิญนายกเทศมนตรกีรุณาแถลงญัตติตามทีบ่รรจุเป็นวาระการประชุม
ไว้ต่อไป  ขอเชิญครับ 
 

นายอรรถพร   บุญจิตรากุล - เรียนประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ  ผู้บรหิารเทศบาลขอเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี   ท ากิจการนอกเขตพื้นทีเ่ทศบาลต าบลอุทัย ตามทีโ่รงเรยีนวัดอุทัย  

(เชาวนวิทยา) หมู่ที่ ๒ ต าบลเสนา อ าเภออุทัย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้ส่งหนงัสือที่ ศธ๐๔๐๙๓.๒๑๔/๙๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถจัดเกบ็ขยะ ทางโรงเรียนประสบปัญหาเรื่อง
การจัดเก็บขยะ เนื่องจากโรงเรียนใช้วิธีการก าจัดขยะโดยการเผา ท าให้
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เกิดควัน  กลิ่นรบกวนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  โดยเฉพาะ
ในช่วงหน้าฝนไม่สามารถเผาเพื่อก าจัดขยะได้  ท าให้มีขยะสะสมเป็น
จ านวนมากยากต่อการท าลาย  ตลอดจนสัตว์คุ้ยเข่ียท าใหเ้กดิความสกปรก 
ไม่ถูกสุขลักษณะ ทางโรงเรียนทราบว่าทางเทศบาลต าบลอทุัย ได้มีรถ
จัดเกบ็ขยะใหบ้ริการประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลต าบลอทุัย โรงเรียน
เป็นพื้นทีร่อยต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลอทุัย ประกอบกับในพืน้ที่
ต าบลเสนายังไมม่ีรถเก็บขยะ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์
มายังเทศบาลต าบลอทุัยเพือ่จัดเก็บขยะดังกล่าว โดยทางโรงเรียนยินดี
ช าระค่าบริการในการจัดเก็บให้กับเทศบาลต าบลอุทัย   

 

ทั้งนี้  โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) ดังกล่าวอยู่นอกเขตพืน้ที่
เทศบาลต าบลอุทัยซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ ทวิ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า  
เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต  เมื่อ 
(๑) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกบักจิการที่ด าเนินตาม

อ านาจหน้าทีอ่ยู่ภายในเขตของตน 
(๒) ได้รับค ายินยอมจากสภาเทศบาล  คณะกรรมการสุขาภิบาล  สภา

จังหวัดหรือสภาต าบล  แห่งท้องถ่ินเกี่ยวข้องและ 
(๓) ได้รับอนุมัตจิากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย
เพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบท ากิจการนอกเขต  ต่อไป 
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถึงรายละเอียดการ 
ประธานสภาเทศบาล ให้ความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาลต าบลอุทัย  นี้บ้างขอได ้

โปรดยกมือครับ 
    - ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย 

   - ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 
- ผมขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ให้ลงมติเห็นชอบท ากิจการนอก
เขตเทศบาลต าบลอุทัย ตามที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัยเสนอหรือไม่    
มีผู้ใดเห็นชอบกรุณายกมือข้ึน 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ - มีผูเ้ห็นชอบ          ๑๐   เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไมเ่ห็นชอบ         -    เสียง 
      งดออกเสียง            -   เสียง 
นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - ปรากฏว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ท ากิจการนอกเขตเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลอุทัย  ตามที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัยเสนอด้วยคะแนนเสียง 

เป็นเอกฉันท์ 
 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ท ากิจการนอกเขตเทศบาลต าบลอุทัย  
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ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง   อ่ืน ๆ  
  

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ที่มาร่วมประชุมในวันน้ีและขอปิดการประชุม 
 

เลิกการประชุมเวลา       ๑๒.๐๐  น. 
 

 
(ลงช่ือ)         ผู้จดรายงานการประชุม 

           (นางสาววัชราภรณ์  ศรจิตติ) 
          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
(ลงช่ือ)          ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
        (นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ) 

              เลขานุการสภาเทศบาล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ได้ท าการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๙  
เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 

(ลงช่ือ)             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายบุญเลิศ  จิตรภักดี) 
 
 

(ลงช่ือ)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสรุเชษฐ์   ขมวิลัย) 
 
 

(ลงช่ือ)          คณะกรรมการตรวจฯและเลขานุการ 
        (นางสาวนาตยา  ประเสริฐอุทัยศร)ี 
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รายงานการประชุมครัง้นี ้ สภาเทศบาลต าบลอุทัยได้รบัรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๒๘   เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(ลงช่ือ)                    ประธานสภาเทศบาลต าบลอุทัย 
            (นายกิตติศักดิ์   กลับเป็นสุข) 
         ประธานการประชุมสภาเทศบาล 
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