
1 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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วันพุธที่  15  สิงหาคม  22563  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี 3/๒๕63 คร้ังที่  1 

วันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 

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

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
   2.1 รายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 1/2563 ครั้งท่ี 1  
   2.2   รายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 2/2563 ครั้งท่ี 1 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   

๕.๑      ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
           งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
5.2  ญัตติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕63 
5.3  ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563     
  

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี)    
 
 

************************************** 
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พิธีเปิดการประชุม 
เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
น ากล่าวไหว้พระสวดมนต์ 
ประธานสภาฯด าเนินการปะชุมตามระเบียบวาระ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา) 
-วันนี้เป็นการประชุมของเทศบาลต าบลห้วยเม็กสมัยสามัญท่ี 3/2563 ครั้งท่ี  1 ท่ีประชุมมาครบองค์ประชุม
แล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการประชุมได้  ณ  บัดนี้ เรียนเชิญค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านปลัดนที  มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก หัวหน้ากองเพื่อน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน สมัยสามัญท่ี 3/๒๕62 ครั้งท่ี 1 ในวันศุกร์ท่ี 14  สิงหาคม  2563 เวลา  
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เข้าระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 1/2563 ครั้งท่ี 1  
   2.2   รายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 2/2563 ครั้งท่ี 1 
เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายสุดใจ  พิชัยช่วง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้ประชุมไปเมื่อคราวสมัยสามัญท่ี 1 / 2563 ครั้งท่ี 1 และสมัยสามัญท่ี 
2/2563 ครั้งท่ี 1 ไปแล้วนั้น  ฝ่ายคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงขอ
เสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเพื่อรับรองต่อไปขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องเพื่อจะได้รับรองรายงานการประชุม  เชิญครับ มีสมาชิกท่านใดจะให้
แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม  สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภา) 
-เห็นด้วยจ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมเห็นด้วยให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สามัญที่ 1 / 2563 คร้ังที่ 1 และสมัยสามัญท่ี 2/2563 คร้ังที่ 1 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ต่อไประเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่  5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64   
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( พิจารณาใน
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภา ฯ  ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
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นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543) ข้อ 23  “ ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ
วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในช้ันต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงินเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ รวบรวมและจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง เพื่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี 15 สิงหาคม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552  มาตรา 62 จัตวา  “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 62ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัติจาก
นายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้น
ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีท่ีแล้วไปพลางก่อน ใน
กรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าส่ังยุบสภาเทศบาลในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระท าด้วย
ประการใดๆ ท่ีมีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้” 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ขอเชิญท่านปลัดปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564 ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล   
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กอีกครั้งหนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ กระผมขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังต่อไปนี ้        
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามท่ีหัวหน้ากองและผู้อ านวยการแต่ละกองได้เสนอรายละเอียดมีท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมขอปิดการอภิปราย และจะขอมติท่ี
ประชุมสภาแห่งนี้ว่า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-เห็นชอบจ านวน 12 เสียง 
มติที่ประชุม     เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 1 เสียงมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อท่ีประชุมสภาเทศบาล มีมติรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 ขั้นตอนรับหลักการแล้ว ล าดับต่อไป 
ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล   ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2554ข้อ 45 วรรคสาม  “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
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การพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภารับหลักการ
แห่งข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยละเอียด และ
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยข้อ 50“ เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม
พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธาน สภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-เลขานุการได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายแล้ว  ล าดับต่อไป  ผมจะขอหารือท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า ควรจะก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน ตามระเบียบก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ในวนั 
เวลาราชการ และควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน และสมาชิกท่านใดควรได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ 
ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา (สมาชิกสภาสภาเทศบาล)  
-กระผมขอเสนอว่า ควรก าหนดระยะเวลาในการ  เสนอค าแปรญัตติ รวม 3 วัน ตังแต่วันท่ี 15 - 17 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.  ครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายกฤษฎา  กฤษดารัตน์            ขอรับรอง      (ยกมือ) 
นายหนูกร  ภูกองชนะ  ขอรับรอง       (ยกมือ) 

นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น 
สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอนางรัชนี  เสนฤทธิ์  กล่าวคือ ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการรวม 3 วันตังแต่วันท่ี 15 - 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 17.00 น. 
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
- ล าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท (1) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน (แต่งต้ังเพื่อ
พิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ) ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าท่ีกระท ากิจการหรือ
พิจารณาสวบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ)  ดังนั้นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง



6 
 

เทศบัญญัติควรเป็นคณะกรรมการสามัญ เพราะการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเป็นการพิจารณาในกรณีปกติ เป็น
หน้าท่ี หรือกิจการท่ีต้องกระท าตามกฎหมายของสภาท้องถิ่นวิธีการคัดเลือก ให้สมาชิกเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควร
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้คัดเลือกกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 
ก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการล าดับถัดไปคนครบจ านวนท่ีสภาเทศบาลก าหนดตามระเบียบข้อ 103  การเลือก
กรรมการแต่ละล าดับถ้ามีการเสนอเกินหนึ่งช่ือก็จะใช้วิธีเขียนช่ือลงคะแนนใช้วิธีการเลือกตามข้อ 12 ข้อ 8 สรุป
คือมี  2 ประเด็นท่ีต้องพิจารณา คือ พิจารณาว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน และ พิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติตามจ านวนท่ีสภาก าหนด เรียนช้ีแจงค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)    
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในครั้งนี้จะเสนออีกหรือไม่ครับ   
นายกฤษฎา  กฤษดารัตน์ (สมาชิกสภาเทศบาล)  
-ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ในครั้งนี้ จ านวน 7 คน 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)    
-หากไม่มีถือว่ามีมติท่ีประชุมให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  7  คน  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือเพื่อ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นางรัชนี  เสนฤทธิ์ (รองประธานสภาเทศบาล) 
-ขอเสนอนางบัวจันทร์  สุริสาร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในการท าหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย คนท่ี 1 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                นายอดิศักดิ์  โสภา       ขอรับรอง     (ยกมือ) 
                นางบัวจันทร์  สุริสาร            ขอรับรอง     (ยกมือ) 
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   เสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นางบัวจันทร์  สุริสาร สมาชิกเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   คนท่ี 1 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 ขอ
เชิญครับ 
นายหนูกร  ภูกองชนะ (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-ขอเสนอนางรัชนี  เสนฤทธิ์ สมาชิกเทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 2 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา       ขอรับรอง     (ยกมือ) 
                นางแอ๋ว  ภูจีวร                    ขอรับรอง     (ยกมือ) 
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ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 
2 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นางรัชนี  เสนฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 2 
ที่ประชุม -รับทราบ- 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 ขอ
เชิญครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-ขอเสนอดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา สมาชิกเทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ี
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 3 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                นายอดิศักดิ์  โสภา         ขอรับรอง     (ยกมือ) 
                นางบัวจันทร์  สุริสาร          ขอรับรอง     (ยกมือ) 
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 
3 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ี
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 3 
ที่ประชุม -รับทราบ- 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 ขอ
เชิญครับ 
นายจรุญ  บุญหล้า (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-ขอเสนอนายกฤษฎา  กฤษดารัตน์ สมาชิกเทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 4 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                นายหนูกร  ภูกองชนะ        ขอรับรอง     (ยกมือ) 
                นางธนาคร  ธาตุรักษ์          ขอรับรอง     (ยกมือ) 
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 
4 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุม
สภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายกฤษฎา  กฤษดารัตน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 4 
ที่ประชุม -รับทราบ- 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5 ขอ
เชิญครับ 
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นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-ขอเสนอนายอิศักดิ์  สุริยะพันธ์ เทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 5 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                นายหนูกร  ภูกองชนะ        ขอรับรอง     (ยกมือ) 
                นางแอ๋ว  ภูจีวร           ขอรับรอง     (ยกมือ) 
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 
5 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายอิศักด์ิ  สุริยะพันธ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 5 
ที่ประชุม -รับทราบ- 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 6 ขอ
เชิญครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-ขอเสนอนายจรุญ  บุญหล้า สมาชิกเทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 6 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                นายหนูกร  ภูกองชนะ        ขอรับรอง     (ยกมือ) 
                นางรัชนี  เสนฤทธิ์          ขอรับรอง     (ยกมือ) 
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 
6 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายจรุญ  บุญหล้า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 6 
ที่ประชุม -รับทราบ- 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 7 ขอ
เชิญครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-ขอเสนอนายอดิศักด์ิ  โสภา สมาชิกเทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 7 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                นายสุดใจ  พิชัยช่วง         ขอรับรอง     (ยกมือ) 
                นายกฤษฎา  กฤษดารัตน์          ขอรับรอง     (ยกมือ) 
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 
7 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภา
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เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายอดิศักด์ิ  โสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 7 คัดเลือกเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วขอให้ เลขานุการสภาเทศบาล สรุปรายช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเห็นชอบ กับข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกสภา
เทศบาลท่ีเสนอ  
ที่ประชุม -รับทราบ- 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา)  
-คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

1. นางบัวจันทร์  สุริสาร    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นางรัชนี  เสนฤทธิ์    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
3. ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายกฤษฎา  กฤษดารัตน์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายจรุญ  บุญหล้า    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายอดิศักดิ์  โสภา    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

และตามระเบียบข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าท่ีของ
เลขานุการสภา (วรรคสอง) ให้คณะกรรมการคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ และเลขานุการ จากกรรมการ
สภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดิฉันขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อด าเนินการ
เลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติในวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ค่ะ 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา)   
-ดิฉันขอช้ีแจงแนวทางการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย และต้องมีสมาชิกรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ วรรคสอง   ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปร
ญัตติรายจ่ายข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปล่ียนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย เว้นแต่
จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ผู้บริหาร ท่านใดประสงค์จะ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ขอให้ยื่นค าขอแปรญัตติ ตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด ขอช้ีแจงค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)    
-กระผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยท่ี 3/22563 ครั้งท่ี 2 ในวันศุกรท่ี์ 28 สิงหาคม 2563 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ต่อไป  
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)    
-ต่อไปข้อ 5.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  เชิญท่านปลัดครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับทุกท่าน
ครับ 
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หลักการและเหตุผล 

เร่ืองการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563 
หลักการ 

ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563  และมีผลบังคับใช้  
ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2563  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 
เหตุผล 

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

 
ล าดับ

ที่ 
โอนลด โอนเพิ่ม 

รายการ โอนลด- 
(บาท) 

รายการ โอนเพิ่ม+ 
(บาท) 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1)โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการเพ่ิม
สวนหย่อม/สวนสาธารณะในชุมชน 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินห้าปี 2561-2565 หน้า 12) 
2)เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนค่าป่วยการ
ส าหรับนักบริบาลท้องถ่ินเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป  เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ห้าปี 2561-2565 หน้า 128) 
3) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทงาน
ทาง โครงการขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย
ขนาดเล็ก ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือจ่ายเป็นค่า

 
74,000 

 
 
 
 

 
44,000 

 
 
 

 
 
 

331,500 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1) ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย  รถตัดหญ้าและอื่นๆ 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
449,500 
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ขุดบ่อฝังกลบขยะ  พร้อมจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ สถานที่ก่อสร้าง บ่อขยะเทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธ์ุ ลักษณะงาน ขุดดินบ่อขยะขนาด
กว้าง6เมตร ยาว 60 เมตร จ านวน 6 
หลุม รูปร่างหลุมกลบบ่อขยะอาจเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่าแบบก าหนด ตามแบบ
เทศบาลก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
2561-2564 หน้า 129) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 รวมโอนลด 449,500 รวมโอนเพิ่ม 449,500 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อพิจารณา 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) หากไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖3 โปรดยกมือข้ึนครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-เห็นด้วยจ านวน  12  เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖4  โปรดยกมือข้ึนครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-เห็นด้วยจ านวน  12  เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)    
-ต่อไปข้อ 5.3 ญัตติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64   เชิญท่านปลัดครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับทุกท่าน 

หลักการและเหตุผล 
เร่ืองขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หลักการ 
งบประมาณประจ าปีท่ีเทศบาลได้ประกาศใช้แล้ว  หากมีความจ าเป็นอันเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตาม

งบประมาณท่ีต้ังไว้หรือค าช้ีแจงงบประมาณยังไม่ชัดเจน  ก็สามารถเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณนั้นได้  โดย
ขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ท่ี  2  และท่ี  3)  พ.ศ.2543  ข้อ  29  การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้สภาพ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  หรืออีกประการหนึ่งหากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง  หรืองบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่
มีความจ าเป็นต้องใช้  ก็สามารถบริหารงบประมาณด้วยการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายในหมวดท่ีมีความ
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จ าเป็นต้องใช้โดยขออนุมัติ  ต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2541  ข้อ 29 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้สภาพ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันการโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณข้อ ๓๑ การโอนการแก้ไขเปล่ียนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
ให้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

เทศบาลต าบลห้วยเม็กจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค า  ช้ีแจง
งบประมาณดังนี ้

1.กองการศึกษา 
ข้อความเดิม 

-ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  ประเภทอาคาร  โครงการปรับปรุงท่อน้ าท้ิง ใช้ท่อ  พีวีซี  เส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  ฝังรอบ
อาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็ก  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565  หน้า  
94  ข้อ  4)    ต้ังไว้  30,000  บาท 
  ข้อความที่แก้ไข 
-ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนงบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภทอาคาร  โครงการปรับปรุงท่อน้ าท้ิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก  สถานท่ีก่อสร้าง  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก  ลักษณะงาน  งานปรับปรุงปิดร่องระบายน้ าเดิม  งานปูกระเบื้อง  พร้อมเว้นช่อง
ระบายน้ าผาตะแกรงเหล็กข้ออ้อย  (ตามแบบแปลนของเทศบาลก าหนด)   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
พ.ศ. 2561-2565  หน้า  94  ข้อ  4)    ต้ังไว้  30,000  บาท 

2.กองการศึกษา 
ข้อความเดิม 

-ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  ประเภทอาคาร  โครงการห้องส่ือการเรียนการสอน (อุปกรณ์  เครื่องเล่นฯ)  ห้องกว้าง  5  
เมตร  ยาว  10  เมตร  ตกแต่งผนัง  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็ก  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ. 2561-2565  หน้า  93  ข้อ  2)    ต้ังไว้  50,000  บาท 

ข้อความที่แก้ไข 
-ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทอาคาร  โครงการห้องส่ือการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก  
สถานท่ีก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก  ลักษณะงาน งานสร้างห้องส่ือการเรียนการสอน  ห้องกว้าง  
5  เมตร  ยาว  10  เมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาลก าหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 
2561-2565  หน้า  93  ข้อ  2)    ต้ังไว้  50,000  บาท 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖3 โปรดยกมือข้ึนครับ 
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นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-เห็นด้วยจ านวน  12  เสียง  
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)    
-ต่อไปข้อ 5.4 ญัตติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณโครงการท่ีจ่ายขาดเงินสะสม เชิญท่านปลัดครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับทุกท่าน 
หลักการและเหตุผลเรื่องขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณโครงการท่ีจ่ายขาดเงินสะสม 
หลักการ  ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วย
เม็กสมัยวิสามัยท่ี 4/252  ครั้งท่ี 1เมื่อวันท่ี  30  ตุลาคม  2562  เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็กพิจาราณาอนุมัติ  อาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  แต่เนื่องจากไม่สามารถ
ปฏิบัติตามท่ีงบประมาณท่ีต้ังไว้หรือค าช้ีแจงงบประมาณยังไม่ชัดเจนจึงขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณต่อสภาท้องถิ่นตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กองช่าง 
ข้อความเดิม 
-โครงการขุดลอกล าห้วยหนองใหญ่  เริ่มจากฝ้ายน้ าล้นถึงบ้านนายสมบัติ  ฆารประเดิม(ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนด)จ านวน 500,000  บาท 
กองช่าง 
ข้อความแก้ไข 
-หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างประเภทอาคาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  15  
สถานท่ีก่อสร้าง เริ่มส่ีแยกวัดธรรมพิทักษ์ถึง 0.230 (ทางไปล าห้วยใหญ่)  ลักษณะงาน  ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตรยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. จ านวน  496,000  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ( ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 หน้า  
36  ข้อ 111 )  ตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้  จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อพิจารณา 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าขอชักถามหรือไม่ (ไม่มี)  หากไม่มีกระผมขอมติครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
กับญัตติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณโครงการท่ีจ่ายขาดเงินโปรดยกมือข้ึน 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภา) 
-เห็นด้วยจ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ต่อไปว่าท่ี 6  เรื่อง อื่นๆ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุมครับ 
 
                                                    ปิดประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันท่ี  5  มกราคม  2564  เวลา 10.00 น. 
 

               
 

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