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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
              ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย 

******************** 
 

ผู้มาประชุม 
     

ล าดับท่ี                       ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑. 
๒. 

นายกิตติศักดิ์ 
นายวิทยา       

กลับเป็นสุข 
เจริญสุข 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

๓. นายชลอ คงสมปราชญ ์          สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางสาวเกียว       แซ่ฉ่ัว " 
๕. นายเฉลิมพล        ชูกลิ่น " 
๖. 
๗.  
๘.  

นางสาวจินตนา 
นายสุรเชษฐ์ 
นายบุญเลิศ      

ทองแกมใบ 
ขมวิลัย 
จิตรภักด ี

" 
" 
" 

๙. นางสาวนาตยา  ประเสริฐอทุัยศร ี " 
    ๑๐. 
    ๑๑. 

นายกิตติพงษ์    
นายเอกชัย            

ด าริกิจเจริญ 
การวัฒน ี

" 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   

ล าดับท่ี                       ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑. 
 
 
 

นางสาวพัชราวด ี
 

เนตรสุวรรณ เลขานุการสภาเทศบาล 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับท่ี                       ชื่อ - สกุล         ต าแหน่ง 
   ๑   นายอรรถพร  บุญจิตรากุล นายกเทศมนตร ี

       ๒ 
       ๓ 

นายทรงยศ   
นายสามารถ       

เฮงสุวนิช 
โตแย้ม 

รองนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี

๔ นายฟ้าฟื้น          อยู่วัฒนา ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
๕ 
๖ 

นายปรีชา  
นายเอกชัย         

เหมาภากร 
การวัฒน ี

เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล 

       ๗ 
       ๘ 
       ๙ 
     ๑๐ 

นางเสาวนีย์ 
นางชุติมา 
นางสาวรัชนีย์ 
นายอิสราฎร 

กระจกเหลี่ยม 
อุดมธัญลักษณ์ 
ศรีวิจิตกร 
หิรัญพลกุล 

ผู้อ านวยการกองคลงั 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 
รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
รก. ผู้อ านวยการกองช่าง 

     ๑๑ นางสาวนันธ์นารินทร์  ดิลกเมธานนท ์ รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
     ๑๒ 
     ๑๓ 
     ๑๔ 
     ๑๕ 
     ๑๖  
     ๑๗    
  

นายเชิงชาย 
นางสาวสริิญญา          
นายจิรภัทร          
นางสาววัชราภรณ์ 
นางสาวมุกดา  
นายวัชรพงษ์         

พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ขันธสอน 
หวังเจรญิ 
ศรจิตติ 
คงพืช 
พรมม ิ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
จพง.สาธารณสุขช านาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนกังานจ้างทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐ น. 
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - ก่อนที่จะด าเนินการตามระเบยีบวาระการประชุมในวันน้ี กระผมขอเรียน 
ประธานสภาเทศบาล                 ต่อที่ประชุมทราบว่า  ท่านพัชราวดี  เนตรสุวรรณ  ต าแหน่งสมาชิกสภา 
     ต าบลอุทัย  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลแหง่นี้  ได้ติดภารกิจ 

จึงไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลในวันน้ีได้  ซึ่งตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่เติม ข้อ ๑๙ วรรคสอง  ได้ก าหนดไว้ว่า “ในการ
ประชุมสภาท้องถ่ินครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถ่ิน หรือมีแต่ไม่อยู่ 
หรือไมอ่าจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัตหิน้าที่ ใหส้ภาท้องถ่ินเลือก
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรอืข้าราชการ หรือพนกังานขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ินน้ันคนหนึง่เป็นผูป้ฏิบัติหน้าทีเ่ลขานุการสภาท้องถ่ินเฉพาะประชุม
คราวนัน้ โดยให้น าความในข้อ ๑๓  และข้อ ๒๖ วรรคสอง  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมเว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธียกมอื” ข้อ ๑๓ 
ก าหนดไว้ว่า “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินให้น าความข้อ ๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม” ข้อ ๘ ก าหนดไว้ว่าวิธีการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน 
ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแตล่ะคนมสีิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินคนหนึ่ง 
ที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ประธานสภาท้องถ่ิน การเสนอน้ันต้อง 
 
 



 3 

มีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
แต่ละคนมีสทิธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือที่เสนอไมจ่ ากัดจ านวนและให ้
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่าน้ัน  โดยวิธีเขียนช่ือตัว 
และช่ือสกลุของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนบัแล้วให้ 
ประธานสภาทอ้งถ่ินช่ัวคราว  ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน 
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รบัเลือก  ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากนัหลายคน 
ให้เลอืกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุด
เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลาก  
- ต่อไปเปน็การเลอืกเลขานุการสภาเทศบาล 
- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาล หรือพนกังาน
เทศบาลที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายบุญเลิศ  จิตรภักดี  - กระผมนายบุญเลิศ  จิตรภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายเอกชัย  การวัฒนี  ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 
    - ขอผู้รบัรองด้วยครับ 
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - มีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล               - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เมื่อไมม่ีท่านใดเสนอช่ืออีกและมกีาร 

เสนอช่ือเพียงช่ือเดียวให้ถือว่า นายเอกชัย  การวัฒนี  ได้รับเลือกให้ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลในการประชุมคราวนี้  กระผมขอเรียนเชิญ 
นายเอกชัย  การวัฒน ี ท าหน้าทีเ่ลขานุการสภาเทศบาล และด าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

นายเอกชัย  การวัฒนี   - เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลอุทัยทุกท่าน   บัดน้ีถึงก าหนดเวลาการประชุมสภา 
    เทศบาลต าบลอุทัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  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 ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระที่   ๑           เรื่อง   ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระที่   ๒  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยแรก    
    ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ นั้น ได้มีการบันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้อง 
หรือไม่กรุณาช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบด้วย 
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นายบุญเลิศ  จิตรภักดี  -  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน       
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายบุญเลิศ  จิตรภักดี  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาลขอเรียนว่าคณะกรรมการได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   แล้วได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ครับ 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมบ้างครับ   
ประธานสภาเทศบาล  -  เมื่อไม่มสีมาชิกอภิปรายขอแก้ไข ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย   
    -  ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 

-  ผมขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภา 
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ หรือไม่ สมาชิกท่านใดรับรอง กรุณายกมือข้ึน 
 

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

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  ปรากฏว่าที่ประชุมแหง่นี้มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี   ๒๕๖๓  เมื่อวันที่   ๒๗ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   
-  ประธานสภาเทศบาล  จะได้ลงช่ือในรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลอุทัยไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
  

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย   
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี  ๒๗ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง   เพ่ือพิจารณา 
-  เรื่องท่ี ๑  ญัตติให้ความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 
- ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลอุทัย  กรุณาแถลงญัตติตามทีบ่รรจเุป็น 

    วาระการประชุมไว้ต่อไป  ขอเชิญครบั 
นายอรรถพร  บุญจิตรากุล - เรียนประธานสภาเทศบาล   ตามที่ผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี ให้ความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ 

Brother รุ่น T510 จ านวน 1 ตัว  จากอยุธยาซัพพลายแอนด์เซอร์วิส 
เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือไว้ใช้ในทางราชการ ซึ่งอยุธยาซัพพลาย
แอนด์เซอร์วิส ได้จัดท าหนังสือบริจาคครุภัณฑ์ดังกล่าวให้มหีลกัฐานการส่ง
มอบไว้ต่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการ 
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 
๒๕๕๓ หมวด ๒ การจัดหา ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศ
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการกระท าดังกล่าว
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มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ินจะรบัเอา
พัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยงานการ     
บริหารราชการส่วนท้องถ่ินนั้น และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล  มาตรา ๑๒๒   
ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ระ เบี ยบส านั กน ายกรัฐมนตรี   ว่าด้ วยการพั สดุด้ วย วิ ธีการท าง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ  
ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรฐัอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  
แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กีย่วกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติน้ีจนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ
ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลอุทัย  เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบการรบับริจาคครภัุณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ต่อไป 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถงึรายละเอยีดการ 
ประธานสภาเทศบาล ให้ความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  
 จ านวน 1 เครื่อง  นี้บ้างขอได้โปรดยกมือครับ 
    - ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย 

   - ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 
- ผมขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ให้ลงมติเห็นชอบการรับบริจาค
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง  ตามที่ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลอุทัยเสนอหรือไม่  มผีู้ใดเห็นชอบกรุณายกมือข้ึน 
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ - มีผูเ้ห็นชอบ           ๑๐   เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไมเ่ห็นชอบ          -    เสียง 
      งดออกเสียง             -    เสียง 
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - ปรากฏว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์ 
ประธานสภาเทศบาล คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง  ตามที่ผู้บริหารเทศบาล

ต าบลอุทัยเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง 
ปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง  จากอยุธยาซัพพลายแอนด์เซอร์วิส 
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นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - เรื่องท่ี ๒  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 

  (กองคลัง) 
 

-  ขอเชิญนายกเทศมนตรีกรุณาแถลงญัตติตามทีบ่รรจเุป็นวาระการ
ประชุมไว้ต่อไป  ขอเชิญครบั 
 

นายอรรถพร   บุญจิตรากุล -  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  

๒๕63 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ญัตติของกองคลงั  ด้านบริหารงาน
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ครุภัณฑ์
ส านักงาน  โครงการซือ้เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน 10  ตัว  เป็นเงิน   
3๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เพื่อใช้ในการซื้อเก้าอีส้ านักงาน 
ภายในกองคลังเพื่อทดแทนเก้าอีส้ านักงานที่ช ารุดไมส่ามารถใช้งานได้ ซึ่ง
ทางกองคลังเห็นควรว่าสมควรจัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน จ านวน 10 ตัว   
ซึ่งทางเทศบาลต าบลอทุัยไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จงึขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  รายละเอียดดังนี ้
 

    โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    ด้านบริหารงานท่ัวไป 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 
    งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   

๑. โครงการซื้อเก้าอีส้ านักงาน  เป็นเงิน 30,๐๐๐ บาท เพือ่ใช้ใน
การซื้อเก้าอีส้ านักงาน จ านวน 10 ตัว  เนื่องจากครุภัณฑ์ดงักล่าวมรีาคา
ในมาตรฐานครุภัณฑ์ และได้ต้ังไว้ในแผนเป็นทีเ่รียบร้อยแลว้  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้  
รวมโอนเพ่ิม  30,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 

โอนลด 
    ด้านบริหารงานท่ัวไป 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 

งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนกังานจา้งทั่วไปของ
กองคลงั  ตั้งไว้  48,000 บาท  ขณะนี้งบประมาณคงเหลอื 41,600 
บาท  ขอโอนลด  30,๐๐๐ บาท  คงเหลือหลงัโอนเป็นเงิน 11,600  
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
รวมโอนลด    30,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
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โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    ด้านบริหารงานท่ัวไป 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 
    งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

 ๒. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)  เป็นเงิน 2,800 บาท  เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบ เอนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพื่ อจ านวน 4 ตั ว  
เนื่องจากครุภัณฑ์ดั่งกล่าวมีราคาในมาตรฐานครุภัณฑ์ และเป็นอุปกรณ์ที่
ทางกรมส่งเสริมให้จัดหาเพื่อใช้กับหน่วยงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
รวมโอนเพ่ิม   2,8๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

โอนลด 
    ด้านบริหารงานท่ัวไป 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 

งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ
กองคลัง  ตั้งไว้  1๘,๐00 บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  11,600 
บาท ขอโอนลด  2,8๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนเป็นเงิน  ๘,๘00 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
รวมโอนลด   ๒,8๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

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 -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถึงรายละเอียดการ 
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ รายการ นี้บ้างขอได้โปรดยกมือครับ 
    -  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย 

   -  ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 
- ผมขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี้ใหล้งมตอินุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  จ านวน ๒ รายการ ตามทีผู่้บริหารเทศบาลต าบลอทุัยเสนอ
หรือไม่  มผีู้ใดอนุมัตกิรุณายกมือข้ึน 
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นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ - มีผู้อนมุัติ            ๑๐   เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไม่อนมุัติ           -    เสียง 
      งดออกเสียง           -    เสียง 
 

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

จ านวน ๒ รายการ ตามที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัยเสนอด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจา่ย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 จ านวน ๒ รายการ 
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - เรื่องท่ี ๓ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือมาด าเนินโครงการให้ 
ประธานสภาเทศบาล ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองสวัสดิการสังคม) 
 -  ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลกรุณาแถลงญัตติตามทีบ่รรจ ุ  เป็นวาระ

การประชุมไว้ต่อไป  ขอเชิญครับ 
 

นายอรรถพร  บุญจิตรากุล -  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินจ านวน ๔,๘๒๒,000 บาท  เพื่อน ามา

ด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2563 

                           

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด- 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างไปใน
หลายประเทศทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2563 ก าหนดให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด -  
19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 
มีนาคม พ.ศ. 2563  และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ปิดสถานที่ที่
เสี่ยงต่อการติดต่อในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการช่ั วคราว 
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมทั้งก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน การ
ประกอบอาชีพ และรายได้ภายในครัวเรือน ท าให้ภาระค่าใช้จ่ายไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอุทัย แต่ใน
การนี้  เทศบาล ฯ มิ ได้ตั้ งงบประมาณ เพื่ อการนี้ ไว้ ใน เทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕63  แต่อย่างใด  ดังนั้นเพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขต
เทศบาล ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
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พ.ศ. 2496และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. 2562 มาตรา ๕๐ (๔)
บัญญัติให้ เทศบาลต าบลมีหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
ประกอบกับมาตรา 51 (5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
หน้าที่และอ านาจในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่
สามารถช่วยเหลือตนเอง ในการด ารงชีพโดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่าย
เป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของตนเอง โดยสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในด้านสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต , การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ และระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
อุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2547 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมที่เทศบาลเก็บ
รักษาไว้ จ านวน 4,822,000 บาท เพื่อน ามาด าเนินโครงการ ดังนี้                    

๑. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลทะเบียนราษฎร
เทศบาลต าบลอุทัย ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 2 ,411 
ครัวเรือน ช่วยเหลือครัวเรือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,822,000 บาท 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ก าหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการเพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งในการด าเนินการ
ดังกล่าวถือว่าเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด  ซึ่งขณะนี้เทศบาลมียอดเงินสะสมที่น าไปจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ในระหว่างปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน  ๒๔,๖๖๓,๕๔๖.๒๒  บาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลอุทัยเพื่อพิจารณาต่อไป                    

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถึงรายละเอียดการ 
ประธานสภาเทศบาล  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อมาด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ 

ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ข้อมูลทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลอุทัย ณ วันที่ 5 พฤษภาคม  
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พ.ศ. 2563 จ านวน 2,411 ครัวเรือน ช่วยเหลือครัวเรือนละ 2 ,000 
บาท เป็นเงิน 4,822,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) นีบ้้างขอได้โปรดยกมือครับ 

    -  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย 
   -  ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 

-  ผมขอเสนอทีป่ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ให้ลงมติอนุมัติใหจ้่ายขาด 
เงินสะสมเพื่อมาด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล
ทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลอุทัย ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
จ านวน 2,411 ครัวเรือน ช่วยเหลือครัวเรือนละ 2 ,000 บาท เป็นเงิน 
4,822,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่
ผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัยเสนอหรือไม่  มีผู้ใดอนุมัตกิรุณายกมือข้ึน 
 

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

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - ปรากฏว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล  เพื่อมาด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลทะเบียนราษฎร
เทศบาลต าบลอุทัย ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 2 ,411 
ครัวเรือน ช่วยเหลือครัวเรือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,822,000 บาท 
(สีล่้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่ผูบ้รหิารเทศบาลต าบล
อุทัยเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

 

มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือมาด าเนิน 
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลทะเบียนราษฎร
เทศบาลต าบลอุทัย ณ วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 
2,411 ครัวเรือน ช่วยเหลือครัวเรือนละ 2 ,000 บาท เป็นเงิน 
4,822,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 

         - โดยเมื่อท่ีประชุมสภาเทศบาลอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามญัตติ 
ของกองสวัสดิ การสั งคม จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงินจ านวน     
4,822,000 บาท แล้วจะมียอดเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถน าไปใช้ได้
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๙,๘๔๑,๕46.๒๒ บาท 
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ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง   อ่ืน ๆ   
นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรอืไม่     
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวิทยา  เจริญสุข  - กระผมมเีรื่องจะขอปรึกษา  เรื่องเครื่องกรองน้ า  ของหมูท่ี่ ๑ ซึ่งได้รับ  
รองประธานสภาเทศบาล  แจ้งจากประชาชนมีความเดือดร้อน  ในเรื่องน้ าอปุโภคไม่พอใช้  จึงขอให้  
                                          เทศบาลต าบลอุทัยได้ต้ังงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ า 
  

นายอรรถพร  บุญจิตรากุล -  เรื่องเครื่องกรองน้ า  ผมเห็นว่าเครื่องกรองน้ ายังพอใช้ได้อยู่ ขณะนี้   
นายกเทศมนตรี    ในด้านงบประมาณทางเทศบาลเรามีความจ าเป็นต้องน างบประมาณไป

เพื่อด าเนินการตาม  โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครัวเรือนละ 
๒,๐๐๐ บาท และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด- 19 ที่ประสบปัญหาอยู่ทุกวันน้ี 

  ดังนั้น  กระผมจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเครื่องกรองน้ า  ได้
บรรจุไว้ในแผนหรือไม่อย่างไร 

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรอืไม่    ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ที่มาร่วมประชุมในวันน้ี   และขอปิดการประชุม 
 
  

เลิกการประชุมเวลา       ๑๒.๐๐  น. 
 

 
(ลงช่ือ)    ผู้จดรายงานการประชุม 

          (นางสาววัชราภรณ์  ศรจิตติ) 
                                       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
 

 
(ลงช่ือ)    ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
           (นายเอกชัย   การวัฒนี) 

            เลขานุการสภาเทศบาล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓  
เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ได้ท าการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่  ๒๙  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 

(ลงช่ือ)           ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายบุญเลิศ  จิตรภักด)ี 
 
 

(ลงช่ือ)                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุรเชษฐ์   ขมวิลัย) 
 
 

(ลงช่ือ)          คณะกรรมการตรวจฯและเลขานุการ 
        (นางสาวนาตยา  ประเสริฐอุทัยศร)ี 
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รายงานการประชุมครัง้นี ้ สภาเทศบาลต าบลอุทัยได้รบัรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2      
ประจ าปี   ๒๕๖๓   เมื่อวันที่    14    เดอืน   สิงหาคม      พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(ลงช่ือ)                 ประธานสภาเทศบาลต าบลอทุัย 
          (นายกิตติศักดิ์   กลับเป็นสุข) 

 
 
 
 
 
 

            
 

    
 


