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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันที่  ๒3  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
              ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย 

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

ล าดับท่ี                       ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1. นายวิทยา       เจริญสุข รองประธานสภาเทศบาล 
2. นายชลอ คงสมปราชญ ์          สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นางสาวเกียว       แซ่ฉ่ัว " 
4. นางสาวจินตนา       ทองแกมใบ " 

     5. นายบุญเลิศ       จิตรภักด ี " 
6. 
7. 

นายกิตติพงษ์ 
นายเฉลิมพล      

ด าริกิจเจริญ 
ชูกลิ่น 

" 
สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาเทศบาล 

    
ผู้ไม่มาประชุม 
   

ล าดับท่ี                       ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 
 
 

นายกิตติศักดิ์ 
นางสาวพัชราวด ี
นายสุรเชษฐ์  
นางสาวนาตยา      

กลับเป็นสุข 
เนตรสุวรรณ 
ขมวิลัย 
ประเสริฐอทุัยศร ี

ประธานสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
" 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับท่ี                       ชื่อ - สกุล         ต าแหน่ง 
   ๑ 
   2 

  นายอรรถพร  
  นายทรงยศ 

 บุญจิตรากุล 
  เฮงสุวนิช 

นายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี

       3 นายปรีชา          เหมาภากร ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
4 นายวัชระ          อยู่วัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตร ี

       5 
6 

นางเสาวนีย์ 
นางชุติมา 

กระจกเหลี่ยม 
อุดมธัญลักษณ์ 

ผู้อ านวยการกองคลงั 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 

       7 
       8 
       9 
     10 

นายอลงกรณ์ 
นางสาวนัทธมน 
นายอิสราฎร 
นางสาวรัชนีย์ 

กรอบกระจก 
พรรณมาลัย 
หิรัญพลกุล 
ศรีวิจิตกร 

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
รก. ผู้อ านวยการกองช่าง 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

     ๑1 นายเชิงชาย พรหมสาขา ณ สกลนคร หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
     ๑2 
     ๑3 
     ๑4 
     ๑5   
  

นางสาวสริิญญา 
นายจิรภัทร 
นางสาวมุกดา  
นายวัชรพงษ์         

ขันธสอน 
หวังเจรญิ 
คงพืช 
พรมม ิ

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐ น. 
 

นายวิทยา   เจริญสุข  - ก่อนที่จะด าเนินการตามระเบยีบวาระการประชุมในวันน้ี กระผมขอเรียน 
รองประธานสภาเทศบาล            ต่อที่ประชุมทราบว่า  ท่านพัชราวดี  เนตรสุวรรณ  ต าแหน่งสมาชิกสภา 
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา  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
คราวนั้น 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
มีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

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

นางสาวเกียว  แซ่ฉั่ว  - ดิฉันนางสาวเกียว  แซ่ฉ่ัว  สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายเฉลิมพล  ชูกลิ่น  ต าแหนง่สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายวิทยา   เจริญสุข  - ขอผู้รบัรองด้วยครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 

ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา - มีผู้รับรองถูกต้อง 
              - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เมือ่ไม่มีท่านใดเสนอช่ืออีกและมีการ 
 เสนอช่ือเพียงช่ือเดียวให้ถือว่า นายเฉลิมพล  ชูกลิ่น  ได้รับเลือกใหป้ฏิบัติ

หน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลในการประชุมคราวนี้  กระผมขอเรียนเชิญ 
นายเฉลิมพล  ชูกลิ่น  ท าหน้าทีเ่ลขานุการสภาเทศบาล และด าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

นายเฉลิมพล  ชูกลิ่น   - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลอุทัยทุกท่าน  บัดน้ีถึงก าหนดเวลาการประชุมสภา 
    เทศบาลต าบลอุทัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖3 มีสมาชิกสภา 

เทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ทั้งนี้ นายกิตติศักดิ์ กลับเป็นสุข  
ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลอุทัยได้ขอลาป่วย โดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ ๑๗ ก าหนดว่ารองประธานสภาท้องถ่ินมีหน้าที่
ช่วยประธานสภาท้องถ่ินในกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของประธานสภา
ท้องถ่ินหรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถ่ินมอบหมาย จึงขอเรียน
เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาลจุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย  เป็นล าดับต่อไป 

 

นายวิทยา  เจริญสุข  - สวัสดีครับท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
รองประธานสภาเทศบาล           และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา - เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลอุทัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี  ๒๕๖3 
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ระเบียบวาระที่   ๑           เรื่อง    ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
๑. รับโอนพนักงานเทศบาล  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิชาการ
และแผนงาน (นักบริหารงานท่ัวไป) ระดับต้น เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม  
๒๕๖๓ 
      ด้วยเทศบาลต าบลอทุัยได้รับโอนพนักงานเทศบาล  ราย   
นายอลงกรณ์  กรอบกระจก มาด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการกองวิชาการ
และแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๖๓  
สังกัดส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลอุทัย 

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่   ๒  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยท่ี 3    
    ครั้งท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  28  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

นายวิทยา  เจริญสุข  - ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการ 
รองประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  ๒๕๖๓ นั้น ได้มีการบันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้อง 

หรือไม่กรุณาช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบด้วย 
 

นายบุญเลิศ  จิตรภักดี  - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน       
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายบุญเลิศ  จิตรภักดี  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาลขอเรียนว่าคณะกรรมการได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี  ๒๕๖๓    
เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  ๒๕๖๓  แล้วได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ครับ 

นายวิทยา  เจริญสุข  -  มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมบ้างครับ   
รองประธานสภาเทศบาล  -  เมื่อไม่มสีมาชิกอภิปรายขอแก้ไข ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย   
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา -  ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 

-  ผมขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภา 
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่   
28  สิงหาคม  ๒๕๖๓  หรือไม่ สมาชิกท่านใดรับรอง  กรุณายกมือข้ึน 
 

นายเฉลิมพล  ชูกลิ่น  - มีผูร้ับรอง            7     เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไมร่ับรอง         -      เสียง 
      งดออกเสียง         -      เสียง 
 

นายวิทยา  เจริญสุข  - ปรากฏว่าที่ประชุมแหง่นี้มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี  ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา ๒๕๖๓  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   

-  ประธานสภาเทศบาล  จะได้ลงช่ือในรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลอุทัยไว้เป็นหลักฐานต่อไป  

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย   
สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  
28  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
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ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง   เพ่ือพิจารณา 
- เรื่องท่ี ๑ ญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลอุทัยจ่ายเงิน
อุดหนุนให้ท่ีท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงาน
ปกครอง) เพ่ือการสนับสนุน งบประมาณในการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลก” ประจ าปี ๒๕๖3 (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลอุทัย  กรุณาแถลงญัตติตามทีบ่รรจเุป็น
วาระการประชุมไว้ต่อไป  ขอเชิญครบั 

 

นายอรรถพร  บุญจิตรากุล - เรียนประธานสภาเทศบาล  ตามที่ผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี   ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลอุทัยจ่ายเงินอุดหนุนให้จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา  เพื่อการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “ยอยศ
ยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจ าปี ๒๕๖3 ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการเพื่ออุดหนุน ที่ท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงาน
การปกครอง) เพื่อการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลก” ประจ าปี ๒๕๖3 เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก
เทศบาลต าบลอุทัยได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 ไว้เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจังหวัดขอรับเงิน
อุดหนุนจากเทศบาลต าบล  ขนาดกลาง  จ านวนเงินอุดหนุนแห่งละ  
๗๐,๐๐๐ บาท เทศบาลต าบลอุทัย จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลอุทัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖3 เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน
ดังกล่าวเพิ่มเติมอีก เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๖๗ (๘) 
เงินอุดหนุน  ประกอบมาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) 
และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว   

       

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย
เพื่อพจิารณาขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนใหท้ี่ท าการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (กลุม่งานปกครอง) เพื่อการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจ าปี ๒๕๖3  ต่อไป  

 

นายวิทยา  เจริญสุข  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถึงรายละเอียดการ 
รองประธานสภาเทศบาล ให้ความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองจังหวัด 
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา พระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานปกครอง) เพื่อการสนับสนุนงบประมาณใน

การจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจ าปี ๒๕๖3 เป็นเงิน 
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) นี้บ้างขอได้โปรดยกมือครับ 

    - ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย 
   - ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 
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- ผมขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ให้ลงมติเห็นชอบการจ่ายเงิน
อุดหนุนให้ที่ท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานปกครอง) 
เพื่อการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดก
โลก” ประจ าปี ๒๕๖3 เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
ตามที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัยเสนอหรือไม่  มีผู้ใดเห็นชอบกรุณา    
ยกมือข้ึน 

นายเฉลิมพล  ชูกลิ่น  - มีผูเ้ห็นชอบ            7     เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไมเ่ห็นชอบ         -      เสียง 
      งดออกเสียง           -      เสียง 
 

นายวิทยา  เจริญสุข  - ปรากฏว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ท าการ
รองประธานสภาเทศบาล  ปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานปกครอง) เพื่อการสนับสนุน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา งบประมาณในการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก”ประจ าปี ๒๕๖3 

เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ผู้บริหารเทศบาลต าบล
อุทัยเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนให้ท่ีท าการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานปกครอง) เพ่ือการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจ าปี ๒๕๖3 เป็นเงิน 
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)   

 

นายวิทยา  เจริญสุข  - เรื่องท่ี ๒  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
รองประธานสภาเทศบาล  รายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (กองสวัสดิการสังคม) 
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา - ขอเชิญนายกเทศมนตรกีรุณาแถลงญัตติตามทีบ่รรจุเป็นวาระการประชุม

ไว้ต่อไป  ขอเชิญครับ 
นายอรรถพร   บุญจิตรากุล - เรียนประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ  ผู้บรหิารเทศบาลขอเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ญัตติของกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ หมวดค่า
ครุ ภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขออนุมัติแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ จ านวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

                           

    ข้อความเดิม 
                      แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
                      หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน   

  1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 13,000 
บีทียู  จ านวน ๑ เครื่องเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครือ่งปรับอากาศส าหรับศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุต าบลอุทัย  เป็นเงิน 
23,0๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์  
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2. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 30,000 
บีทียู  จ านวน ๔ เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศส าหรับ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุต าบลอุทัย  เป็น
เงิน 160 ,8๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์   

3. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 26,000 
บีทียู  จ านวน 1 เครื่องเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครือ่งปรับอากาศส าหรับศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุต าบลอุทัย  เป็นเงิน 
36,0๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์   

                      ข้อความใหม่ 
                      แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
                      หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน   

  1. โครงการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู  จ านวน ๑ เครื่องเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ส าหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุต าบลอุทัย  
เป็นเงิน 17,0๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์  

2. โครงการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
30,000 บีทียู  จ านวน ๔ เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ส าหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุต าบลอุทัย  
เป็นเงิน 158,0๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์   

3. โครงการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
25,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ส าหรับกองสวัสดิการสังคม  เป็นเงิน 34,5๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงาน
สังคม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลต าบลอุทัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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นายวิทยา  เจริญสุข  -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถึงรายละเอียดการ 
รองประธานสภาเทศบาล ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าป ี
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 นีบ้้างขอได้โปรดยกมือครบั 
    -  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย 

   -  ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 
- ผมขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี้ใหล้งมตอินุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4  ตามทีผู่้บริหารเทศบาลต าบลอทุัยเสนอหรือไม่  มผีูใ้ดอนุมัต ิ
กรุณายกมือข้ึน 
 

นายเฉลิมพล  ชูกลิ่น  - มีผู้อนมุัติ            7     เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไม่อนมุัติ         -      เสียง 
      งดออกเสียง         -      เสียง 
 

นายวิทยา  เจริญสุข - ปรากฏว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 
รองประธานสภาเทศบาล ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามที่ 
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา ผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัยเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง
งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

 

นายวิทยา  เจริญสุข  - เรื่องท่ี ๓  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี   
รองประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา  (กองสวัสดิการสังคม) 

-  ขอเชิญนายกเทศมนตรีกรุณาแถลงญัตติตามทีบ่รรจเุป็นวาระการ
ประชุมไว้ต่อไป  ขอเชิญครบั 

 

นายอรรถพร   บุญจิตรากุล -  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ญัตติของกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว เพื่อจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านส าหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุต าบลอุทัย จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน      
36,0๐๐ บาท ซึ่งเทศบาลต าบลอุทัยไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้  
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

    โอนเพ่ิม 
                      แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                      งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
                      หมวดครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
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๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านส าหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุต าบลอุทัย ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จ านวน ๑ ชุด 
เป็นเงิน 36,0๐๐ บาท ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ 
หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน      
๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขาพับได้ ขนาด 150x75x70 
เซนติเมตร จ านวน 15 ตัวตัวละ 2 ,800 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลอุทัย                                                                                             
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคม
สงเคราะห์   
รวมโอนเพ่ิม เป็นเงิน 78,000  บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
โอนลด 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                      งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
                     งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
                      เงินเดือน      ตั้งไว้  ๑,303,6๒๐ บาท      

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
ของกองสวัสดิการสังคม ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้า
ฝ่ายสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รวมทั้งที่
ก าหนดข้ึนหรือปรับปรุงใหม่ ระห ว่างปี  รวม ๑๒ เดือน  เป็ น เงิน             
๑,303,6๒๐ บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  1 ,228,31๐ บาท     
โอนลดครั้งนี้ 78,0๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน 1,150,310 บาท  ตั้งจ่าย
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์  
รวมโอนลด  เป็นเงิน 78,000  บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาน าเสนอสภาเทศบาลต าบลอทุยั  
เพื่อพจิารณาอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ต่อไป  

 

นายวิทยา  เจริญสุข  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถงึรายละเอยีดการ 
รองประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 78,๐00 บาท 

(เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นี้บ้างขอได้โปรดยกมือครับ 
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    - ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย 
   - ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 

- ผมขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี้ใหล้งมตอินุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 78,๐00 บาท (เจด็หมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) ตามที่ผูบ้รหิารเทศบาลต าบลอุทัยเสนอหรือไม่  มผีู้ใดอนุมัติ
กรุณายกมือข้ึน 

 

นายเฉลิมพล  ชูกลิ่น  - มีผู้อนมุัติ            7     เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไม่อนมุัติ         -      เสียง 
      งดออกเสียง         -      เสียง 
 

นายวิทยา  เจริญสุข  - ปรากฏว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ 
รองประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา  จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 78,๐00 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพนับาทถ้วน) 

ตามที่ผูบ้รหิารเทศบาลต าบลอุทัยเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 78,๐00 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 

นายวิทยา  เจริญสุข  - เรื่องท่ี 4  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการพัฒนา 
รองประธานสภาเทศบาล  ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลอุทัย (กองช่าง) 
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา - ขอเชิญนายกเทศมนตรกีรุณาแถลงญัตติตามทีบ่รรจุเป็นวาระการประชุม

ไว้ต่อไป  ขอเชิญครับ 
นายอรรถพร  บุญจิตรากุล - เรียนประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ  ผู้บรหิารเทศบาลขอเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินจ านวน 5,890,000 บาท เพื่อน ามา

ด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลอุทัย 
เนื่องด้วยเทศบาล ฯ ได้รับค าร้องขอจากชุมชนต่าง ๆ ภายในเขต

เทศบาลว่าขณะนี้ถนนภายในชุมชนได้เกิดการช ารุด เสียหาย เป็นหลุมเป็น
บ่อ ใช้สัญจรไปมาไม่สะดวก  ขอให้เทศบาลช่วยด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม/ก่อสร้างใหม่  ในการนี้กองช่างได้ออกด าเนินการส ารวจและ
ตรวจสอบปรากฏว่าถนนภายในชุมชนต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นถนนผิวทาง
คอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลูกรังและหินคลุก ซึ่งขณะนี้ผิวจราจร
ของถนนบางสายได้เกิดการแตกร้าว ช ารุด เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ใช้
สัญจรไปมาไม่สะดวก ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ  ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา แต่ในการนี้ เทศบาล ฯ มิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 แต่อย่างใด  
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล จึงขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมที่เทศบาลเก็บรักษาไว้ จ านวน 5,890,000 บาท เพื่อน ามา
ด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ดังนี้                     
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1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงโดยติดตั้งเสา
เหล็กกิ่งเดี่ยว โคมไฟ LED ขนาด 100 วัตต์ จ านวน 12 ต้น รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 450,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคม LED 
ขนาด 60 วัตต์ จ านวน 120 ชุด เพิ่มเติมภายในเขตเทศบาลต าบลอุทัย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ  
500,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเป็นระบบเสียงไร้สาย
ภายในเขตเทศบาล รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลก าหนด 
งบประมาณ 500,000 บาท 

4. โครงการขยายไหล่ทางเรียบคลองชลประทาน ความกว้าง 
2.00 เมตร ความยาว 600 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลก าหนด 
งบประมาณ 500,000 บาท 

5. โครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์เรียบคลอง
ชลประทาน จ านวน 17 ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด 
งบประมาณ 500,000 บาท 

6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 คุ้งสะดา 
ซอย 3/2 ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 196 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 450,000 บาท 

7. โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณหน้าวัด 
โคกช้าง หมู่ ที่  1  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลก าหนด 
งบประมาณ 500,000 บาท 

8. โครงการถมดินขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ าถนนข้าง
โรงเรียนอุทัย หมู่ที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ความยาว 65 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 490,000 บาท 

     9. โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในเขตเทศบาลต าบลอุทัย  
ขนาด 6” บริเวณหมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 
งบประมาณ 500,000 บาท 

10. โครงการถมดินขยายไหล่ทางลูกรังพร้อมผนังกันดินซอย 4 
ความกว้าง 1.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 85.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 500,000 บาท 

11. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าทิ้ง ซอยเทศบาล 12 , 12/2 
และ 12/3 หมู่ที่  3 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลก าหนด 
งบประมาณ 500,000 บาท 

๑๒. โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ าประปา  หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๓ และ 
หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ  
๕๐0,000 บาท   
 
 



 12 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. ๒๕61) 
ข้อ ๘๙ ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม 
ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ (๑) ให้กระท าได้
เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งในการด าเนินการ
ดังกล่าวถือว่าเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด  ซึ่งขณะนี้เทศบาลมียอดเงินสะสมที่น าไปจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ในระหว่างปี ๒๕๖4 เป็นเงิน  ๒8,251,917.31  บาท 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลอุทัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

นายวิทยา  เจริญสุข  -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถึงรายละเอียดการ 

รองประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อมาด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ภายในเขต 
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา เทศบาลต าบลอุทัย ของกองช่าง จ านวน ๑2 โครงการ  เป็นเงินจ านวน

5,890,๐๐๐ (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นี้บ้างขอได้โปรด 
ยกมือครบั 

    -  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย 
   -  ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 

-  ผมขอเสนอทีป่ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ให้ลงมติอนุมัติใหจ้่ายขาด 
เงินสะสมเพือ่มาด าเนินโครงการพฒันาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบล
อุทัย ของกองช่าง จ านวน ๑2 โครงการ เป็นเงินจ านวน 5,890,๐๐๐ 
(ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามทีผู่้บรหิารเทศบาลต าบลอุทัย
เสนอหรอืไม่  มีผู้ใดอนุมัตกิรุณายกมือข้ึน 
 

นายเฉลิมพล  ชูกลิ่น  - มีผู้อนมุัติ            7     เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไม่อนมุัติ         -      เสียง 
      งดออกเสียง         -      เสียง 
 

นายวิทยา  เจริญสุข  - ปรากฏว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 
รองประธานสภาเทศบาล เพื่อมาด าเนินโครงการพฒันาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลอทุัย  
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา ของกองช่าง จ านวน ๑2 โครงการ เป็นเงินจ านวน 5,890,๐๐๐ (ห้าล้าน

แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามทีผู่้บริหารเทศบาลต าบลอทุัย เสนอด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
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มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือมาด าเนิน
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลอุทัย ของกองช่าง 
จ านวน ๑2 โครงการ เป็นเงินจ านวน 5,890,๐๐๐ (ห้าลา้นแปดแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
- โดยเมื่อท่ีประชุมสภาเทศบาลอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามญัตติ
ของกองช่าง จ านวน ๑2 โครงการ เป็นเงินจ านวน 5,890,๐๐๐ บาท 
แล้วจะมยีอดเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถน าไปใช้ได้ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นเงิน 22,361,917.31บาท 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง   อ่ืน ๆ  
  

นายวิทยา  เจริญสุข  -  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล  ที่มาร่วมประชุมในวันน้ีและขอปิดการประชุม 
ท าหน้าที่ประธานการประชุมสภา 
 

เลิกการประชุมเวลา       ๑๒.๐๐  น. 
 
 

(ลงช่ือ)                 ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                 (นางสาวมุกดา   คงพืช) 

               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
(ลงช่ือ)                ผูจ้ัดท ารายงานการประชุม 
                (นายเฉลิมพล  ชูกลิ่น) 

                เลขานุการสภาเทศบาล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
ประจ าปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่  ๒3  พฤศจิกายน  ๒๕๖3  ได้ท าการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่  ๒5  
เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

 

(ลงช่ือ)             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายบุญเลิศ  จิตรภักดี) 
 
 

(ลงช่ือ)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสรุเชษฐ์   ขมวิลัย) 
 
 

(ลงช่ือ)          คณะกรรมการตรวจฯและเลขานุการ 
        (นางสาวนาตยา  ประเสริฐอุทัยศร)ี 
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รายงานการประชุมครัง้นี ้ สภาเทศบาลต าบลอุทัยได้รบัรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
ประจ าปี  ๒๕๖3   เมื่อวันที่           เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

(ลงช่ือ)                 ประธานสภาเทศบาลต าบลอทุัย 
          (นายกิตติศักดิ์   กลับเป็นสุข) 

 
 
 
 
 
 

            
 

    
 


