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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยวิสามัญที่ 1/๒๕63 คร้ังที่  1 

วันพุธท่ี  30  กันยายน  2563  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

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

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 
นายสุภร  ภูบุญอบ 
นางรัชนี  เสนฤทธิ์ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง 
นายหนูกร  ภูกองชนะ 
นายจรูญ  บุญหล้า 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธุ ์
นายอดิศักดิ์  โสภา 
นายกฤษฏา  กฤษดารัตน์ 
ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา 
นางบัวจันทร์  สุริสาร 
นางแอ๋ว  ภูจีวร 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ว่าท่ีร้อยตรีนที  มูลสมบัติ 
นางภัทริกา  ต่างใจเย็น 
นางปัญจมาพร  คงสมมาตร 
จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง 
นายไพรวัลย์  พันเดช 
นายสมชาย  โคตรพัฒน์ 
นางเย็นจิตร  เบญจมาศ 
นางสาวเพ็ญพร  ทักษี 
นายจักรกรด  บุตรกุล 
นางสาวเพ็ญพร  ทักษี 
นายรุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
นางสาวสมพร  ภูลายเรียบ 
นางสาวนลินรัตน์  ประทีป 
 

 
ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

รองปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานท่ัวไป 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นิติกรช านาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิเคราะนโยบายฯ 

นายช่างโยธา 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นักจัดการงานท่ัวไป 
เจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

 
สุภร  ภูบุญอบ 
รัชนี  เสนฤทธิ์ 
สุดใจ  พิชัยช่วง 

หนูกร  ภูกองชนะ 
จรูญ  บุญหล้า 

 อดิศักดิ์  สุริยะพันธุ์ 
อดิศักดิ์  โสภา 

กฤษฏา  กฤษดารัตน์ 
สาจันทร์  กองปัญญา 

บัวจันทร์  สุริสาร 
แอ๋ว  ภูจีวร 

ธนาคร  ธาตุรักษ์ 
 

นที  มูลสมบัติ 
ภัทริกา  ต่างใจเย็น 

ปัญจมาพร  คงสมมาตร 
คัมภีร์  เกิดศรีทอง 
ไพรวัลย์  พันเดช 

สมชาย  โคตรพัฒน์ 
เย็นจิตร  เบญจมาศ 

เพ็ญพร  ทักษี 
จักรกรด  บุตรกุล 

เพ็ญพร  ทักษี 
รุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
สมพร  ภูลายเรียบ 
นลินรัตน์  ประทีป 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยวิสามัญที่ 1/๒๕63 คร้ังที่  1 

วันพุธท่ี  30  กันยายน  2563  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

****************************** 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการ (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   

5.1 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
5.2 ญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
   

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี)    
   
 

 
************************************** 
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พิธีเปิดการประชุม 
เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
น ากล่าวไหว้พระสวดมนต์ 
ประธานสภาฯด าเนินการปะชุมตามระเบียบวาระ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา) 
-วันนี้เป็นการประชุมของเทศบาลต าบลห้วยเม็กสมัยวิสามัญท่ี 1/2563 ครั้งท่ี  1  ท่ีประชุมมาครบองค์ประชุม
แล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการประชุมค่ะ เรียนเชิญค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านปลัดนที  มูลสมบัติ  หัวหน้ากองเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน วันนี้เป็นวันพธุท่ี 30
กันยายน  2563  เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญท่ี 1/2563  ครั้งท่ี 1  
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   (ไม่มี)     
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่  เชิญท่านปลัดครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ  (ปลัดเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกภาทุกท่าน และผู้ท่ีเข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมว่าท่ีร้อย
ตรีนที มูลสมบัติ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี กระผมขอเสนอ 
 

หลักการและเหตุผล 
เร่ืองการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563 

หลักการ 
ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563  และมีผลบังคับใช้  

ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ไปแล้วนั้น  หากเทศบาลเห็นว่างบประมาณท่ีต้ังเอาไว้  ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้  
หรือมีเหตุผลจ าเป็น  ท่ีต้องต้ังงบประมาณขึ้นใหม่  หรือต้องการเพิ่มงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ  ก็สามารถโอน
หรือเปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีต้ังเอาไว้นั้นได้  โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 ข้อกฎหมาย  ระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ.  2541 

  ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้จ านวน
ปริมาณคุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติเทศบาล  2496  มาตรา  67  เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

 มาตรา  67(8) เงินอุดหนุน  มาตรา  67  ทวิ  การจ่ายเงินมาตรา  67 (8) และการจ่ายเงิน
เพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และผู้ว่าราชการอนุมัติ 
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เหตุผล 

จากการรายงานของส านักปลัดเทศบาล  กองช่าง  และกองการศึกษา ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็น
ในการบริหารงาน  พบว่ามีบางรายการท่ีต้องให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าท่ี  เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพิ่มสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหารได้พิจารณา
แล้ว  มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องด าเนินการจึงขอเสนอญัตติต่อสภาต าบลห้วยเม็ก  เพื่อขอความเห็นชอบต่อ
สภาเทศบาลห้วยเม็กตามกฎหมายดังนี้ 

  

 

ล าดับที่ โอนลด โอนเพิ่ม 
รายการ โอนลด- 

(บาท) 
รายการ โอนเพิ่ม+ 

(บาท) 
 ส านักปลัดเทศบาล 

-  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ ายประจ า )ประ เภท เงิ น เ ดื อน
พนักงานเทศบาล   เ พ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ของปลัด เทศบาล  รอง
ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล
ในส านักปลัดเทศบาล 
 

 
108,253 

 

กองช่าง(โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภททาง  โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  7  สถานที่
ก่อสร้าง ถนนคสล.จากบ้านนายธงชัย  
ดอนพล  ถึงสามแยกล าห้วยใหญ่ (เริ่ม
เชื่อมถนน คสล.  เดิมถึง กม.187)  
ลักษณะงาน  ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. 
ยาว  187.00 ม. หนา  0.15  ม. หรือ
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  935.00 
ตร.ม. 

 
499,800 

 - แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
ทั่ ว ไ ป   ง บ ด า เ นิ น ง า น   ห ม วด
ค่าตอบแทน  ประเภทค่าเช่าบ้านเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้าน
ให้ แก่พ นักงานเทศบาลในส านัก
ปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 

32,400 
 

ล าดับที่ โอนลด โอนเพิ่ม 
รายการ โอนลด- 

(บาท) 
รายการ โอนเพิ่ม+ 

(บาท) 
 - แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร

ทั่วไป  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงิน
อุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 
เพ่ืออุดหนุนกลุ่มอาชีพ  หมู่ที่  10 

50,000 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภททาง  โครงการ

499,600 
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 - แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงิน
อุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 
เ พ่ืออุดห นุนโครงการจั ด ต้ั งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรส่วนท้องถ่ิน 

25,000 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  2  สถานที่
ก่อสร้าง ถนนคสล.บ้านพานสุวรรณ  หมู่
ที่  2 เริ่มสามแยกบ้านพ่อประดิษฐ์  
แก้ววงศ์-ทางโค้งนาพ่อทวี  ขานมา 
ลักษณะงาน  ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  232.00 ม. หนา  0.15  ม. หรือ
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  928.00 
ตร.ม. 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภททาง  โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  3  สถานที่
ก่อสร้าง ถนนคสล.บ้านหน่อค า  หมู่ที่  
3  เริ่มจากบ้านครูเรืองฤทธ์ิ  บุญแสน  
ถึง กม.0.305 ทางไปถนนหนองใหญ่
ห้วยเม็ก  ลักษณะงาน  ถนน คสล. 
กว้าง 3.00 ม. ยาว  305.00 ม. หนา  
0.15  ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
915.00 ตร.ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

499,600 

 - แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
ทั่ ว ไ ป   ง บ ด า เ นิ น ง า น   ห ม ว ด
ค่าตอบแทน  ประเภทเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล่า
เรียนบุตร 

10,139 

 -แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทวัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

20,588 

 -แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

21,710 

 -แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
ขนส่ง 

26,300 

 -แผนงานสังคมสงเคราะห์   งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   
งบด า เ นินงาน  หมวดค่ า ใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั กษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการซ่อมแซม
บ้านให้แก่ผู้ยากไร้  

26,588 

 กองคลงั 
-แผนงานบริหารทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง  งบบคุลากร  หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)ประเภท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล   เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี แก่พนักงานใน
สังกัดกองคลงั 

 

 
65,356 

 
 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ ท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้  เช่น  ถนน  ตรอก  ซอย  ทาง
น้ า  รางระบายน้ า  ท่อ  ท่อลอดเหลี่ยม 

434,000 
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   -แผนงานบริหารทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง  งบบคุลากร  หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)ประเภท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจในกองคลัง    

24,000 
 

บ่อพัก  คสล.และบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ 

   -แผนงานบริหารทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง  หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการ
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี    

46,305 

           กองการศึกษา 
-แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา 
ประถมศึกษา  งบบุคลากร   หมวด
เงินเดือน(ครูผู้ดูแลเด็ก)  ประเภท
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือน ให้แก่  ครู  คศ.1,ครู คศ. 
และครูผูช้่วย  จ านวน  5  อัตรา 

 
30,000 

 -แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  งบ
บุคลากร  หมวดเงินเดือน(ครูผู้ดูแล
เด็ก)  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 
ครู คศ.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าประจ า
ต าแหน่ง ครู คศ.2  จ านวน  4  
อัตรา 

66,500 

 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายที่
เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
โครงการรวมพลังเยาวชนร่วมสร้าง
สังคมปลอดภัย 

10,000 

 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนากร  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายที่
เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

50,000   
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โครงการแข่งขันกีฬาพระธาตุพนม
จ าลองคัพ 

 -แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  งบ
บุคลากร  หมวดเงินเดือน(ครูผู้ดูแล
เด็ก)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  5  
อัตรา 

175,140 

 -แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  งบ
บุคลากร  หมวดเงินเดือน(ครูผู้ดูแล
เด็ก)  ประเภทเงินต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ   

37,205 

 -แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  หมวดค่าสาธารณูปโภค  
ประเภทค่าน้ าประปา  ค่าน้ าบาดาล  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล 

35,000 

 กองช่าง 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบ
บุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่
พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง 

 
406,618 

 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบ
บุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงาจ้างตามภารกิจ 
 
 

17,320 
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จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อพิจารณา 

 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าเช่าบ้าน  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินค่าเช่าบ้าน  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่า
เช่าบ้าน หรือเช่าซื้อบ้านของ
พนักงานกองช่าง 

30,000 

 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

38,760 

 -แผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ้าและถนน  งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทอุดหนุน
กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าในเขตเทศบาล 

200,000 

 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบ
ลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทอาคาร  โครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเน่ือง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

233,000 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-แผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบ
บุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่าย
ประจ า  ประเภทค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่งคนขับรถขยะ 

146,818 

  1,933,000  1,933,000 
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นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ 5.1 ญัตติขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอโอนลดงบประมาณ 

เห็นด้วย     11  เสียง 
           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
           งดออกเสียง   0   เสียง 
มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอโอนลดเพิ่มงบประมาณ 

เห็นด้วย     11  เสียง 
          ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
          งดออกเสียง   0   เสียง  
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ขอต่อไประเบียบวาระท่ี  5.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 นะครับขอเชิญฝ่าย
บริหารได้ช้ีแจง 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-หลักการและเหตุผลเรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

หลักการและเหตุผลการขอกันเงินประจ าปี ๒๕63 

                  หลักการ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน
ก่อนส้ินปีงบประมาณ ในกรณีท่ีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง แต่ท้องถิ่นมีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไป ให้ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ตามระเบียบข้อ ๕๙ 

      เหตุผล 

 สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โครงการท่ีขออนุมัติโอนงบประมาณ  ท่ีขออนุมัติต่อสภาใน
ปีงบประมาณ ๒๕63  ไม่ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันปีงบประมาณได้ (๓๐ กันยายน ๒๕63 )  แต่เทศบาลเห็น
ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อด าเนินโครงการดังกล่าวและมีความจ าเป็นท่ีต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
เพื่อขอกันเงินในโครงการดังต่อไปนี้ 

กองช่าง(โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภททาง  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  7  สถานท่ีก่อสร้าง ถนนคสล.จากบ้าน
นายธงชัย  ดอนพล  ถึงสามแยกล าห้วยใหญ่ (เริ่มเช่ือมถนน คสล.  เดิมถึง กม.187)  ลักษณะงาน  ถนน คสล. 
กว้าง 5.00 ม. ยาว  187.00 ม. หนา  0.15  ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  935.00 ตร.ม.                                                       

กันไว้  499,800  บาท 
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2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภททาง  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  2  สถานท่ีก่อสร้าง ถนนคสล.บ้านพาน
สุวรรณ  หมู่ท่ี  2 เริ่มสามแยกบ้านพ่อประดิษฐ์  แก้ววงศ์-ทางโค้งนาพ่อทวี  ขานมา ลักษณะงาน  ถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว  232.00 ม. หนา  0.15  ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  928.00 ตร.ม.   

กันไว้  499,600  บาท 

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภททาง  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  3  สถานท่ีก่อสร้าง ถนนคสล.บ้าน
หน่อค า  หมู่ท่ี  3  เริ่มจากบ้านครูเรืองฤทธิ์  บุญแสน  ถึง กม.0.305 ทางไปถนนหนองใหญ่ห้วยเม็ก  ลักษณะ
งาน  ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว  305.00 ม. หนา  0.15  ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  915.00 
ตร.ม. กันไว้  499,600  บาท 

4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้  เช่น  ถนน  ตรอก  ซอย  ทางน้ า  รางระบายน้ า  ท่อ  
ท่อลอดเหล่ียม บ่อพัก  คสล.และบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ กันไว้  434,000  บาท 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

-ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
ส าหรับใช้งานในกองสาธารณสุขฯ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000  บาท  ต้ังตามราคากระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  กันไว้  21,000  บาท 

กองคลัง 

-ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จ านวน  2  เครื่อง ๆ  ละ  22,000  บาท  เป็นเงิน  44,000  
บาท  ต้ังตามราคากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กันไว้  44,000  บาท 

จึงเสนอญัตติโครงการท้ังหมดท่ีกล่าวมาเพื่อขอกักเงินต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ  ๕๙ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ 5.2 ญัตติขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอโอนลดงบประมาณ 

เห็นด้วย     11  เสียง 
           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
           งดออกเสียง   0   เสียง 
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มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอโอนลดเพิ่มงบประมาณ 
เห็นด้วย     11  เสียง 

          ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
          งดออกเสียง   0   เสียง  
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
ต่อไปนะครับเข้าระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆนะครับเชิญครับ มีสมาชิกท่านใดมีขอเสนอหรือเรื่องอื่นๆหรือไม่
ครับ  หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุมครับ 
 
 
                                                       ปิดประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันท่ี  12  มีนาคม  2563  เวลา  10.00  น. 
 

               
 

สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ในการประชุมสภาเทศบาล.................................................เมื่อวันท่ี..................................................................... 

 
        

 
 
 


