
1 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี 3/๒๕63 คร้ังที่  2 

วันศุกร์ท่ี  28  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

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

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

ผู้มาประชุม 
นายสุภร  ภูบุญอบ 
นางรัชนี  เสนฤทธิ์ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง 
นายหนูกร  ภูกองชนะ 
นายจรูญ  บุญหล้า 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธุ ์
นายอดิศักดิ์  โสภา 
นายกฤษฏา  กฤษดารัตน์ 
ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา 
นางบัวจันทร์  สุริสาร 
นางแอ๋ว  ภูจีวร 
นางธนาคาร  ธาตุรักษ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ว่าท่ีร้อยตรีนที  มูลสมบัติ 
นางภัทริกา  ต่างใจเย็น 
นางปัญจมาพร  คงสมมาตร 
จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง 
นายอัคราธร  ศรีสิงห์ 
นางสาวกษฏา  แก้วดี 
นางเย็นจิตร  เบญจมาศ 
นางสาวสายรุ่ง  ผลประสาท 
นายจักรกรด  บุตรกุล 
นางสาวเพ็ญพร  ทักษี 
นายรุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
นางสาวมัณฑนา  สีดาแก้ว 
นางสาวจิรประภา  ภูสดสูง 
นางสาวนลินรัตน์  ประทีป 

 
ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

รองปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานท่ัวไป 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   

เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิชาการศึกษา 

นายช่างโยธา 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นักจัดการงานท่ัวไป 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
สุภร  ภูบุญอบ 
รัชนี  เสนฤทธิ์ 
สุดใจ  พิชัยช่วง 

หนูกร  ภูกองชนะ 
จรูญ  บุญหล้า 

อดิศักดิ์  สุริยะพันธุ ์
อดิศักดิ์  โสภา 

กฤษฏา  กฤษดารัตน์ 
สาจันทร์  กองปัญญา 

บัวจันทร์  สุริสาร 
แอ๋ว  ภูจีวร 

ธนาคาร  ธาตุรักษ์ 
 

นที  มูลสมบัติ 
ภัทริกา  ต่างใจเย็น 

ปัญจมาพร  คงสมมาตร 
คัมภีร์  เกิดศรีทอง 
อัคราธร  ศรีสิงห์ 
กษฏา  แก้วดี 

เย็นจิตร  เบญจมาศ 
สายรุ่ง  ผลประสาท 
จักรกรด  บุตรกุล 

เพ็ญพร  ทักษี 
รุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
มัณฑนา  สีดาแก้ว 
จิรประภา  ภูสดสูง 
นลินรัตน์  ประทีป 

 



2 
 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี 3/๒๕63 คร้ังที่  2 

วันศุกร์ท่ี  28  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 

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

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

๕.๑      ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
           งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 
5.2  ญัตติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
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           การถ่ายโอนภารกิจคืนให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด   
  

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี)    
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  
-บัดนี้เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภา
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก) จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  และเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลต าบลห้วยเม็กสมัย
สามัญ 3/2563 ครั้งท่ี 2 และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง กระทู้ถาม(ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว(ไม่มี) 
นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  
- ในระเบียบวาระต่อนี้ไม่มีฉะนัน้  ขอให้ผ่านไป  
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่   

๕.๑ ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕64 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  
-๕.๑ ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เป็นการพิจารณาใน
วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาได้ช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  
-เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพดิฉันนางธนาคร  ธาตุรัก เลขานุการสภาเทศบาลก่อนท่ีจะช้ีแจงถึงระเบียบ ข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติดิฉันจะช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี พ.ศ.2554 ข้อ ๕๙ การแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย 
และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็น
หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และ
ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปล่ียนแปลงความ
ประสงค์ของจ านวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
(๑) ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามกฎหมาย  
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
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แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  
-ตามท่ี เลขานุการสภาฯได้ช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องแล้วนะครับ และในการพิจารณาในวาระท่ี 2  ขั้นแปร
ญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติแถลงต่อสภาฯ เชิญครับ 
ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) 
-เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กทุกท่าน  กระผมดาบต ารวจสา
จันทร์  กองปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กปฏิบัติหน้าท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามท่ี
สภาเทศบาลแห่งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยท่ีประชุมสภาเทศบาลได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ในวันท่ี 15 สิงหาคม 63 เวลา 08.00 น. ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม  63 เวลา 17.00 น ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลแห้วยเม็ก  จึงขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่ีได้พิจารณาตรวจร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และพิจารณาการเสนอค าแปรญัตติ เมื่อวันท่ี  
20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 เวลา 09.30 น. ต่อสภาเทศบาลฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.ในการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอเสนอแปรญัตติหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
2.ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 มีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ท่ีได้พิจารณาแล้ว
ต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เพื่อพิจารณาต่อไป 
นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  
-เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงแล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นลงมติ ในวาระนี้ให้
สภาฯพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้คงร่างเดิมเทศบัญญัติหรือไม่ กระผมจะขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกฯท่านใด
พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คงร่างเดิมเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไว้
โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุมสภา    
-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมเทศบัญญัติไว้ จ านวน 11 เสียง  
ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  
-ต่อไปญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 วาระท่ี
สาม  เมื่อผ่านวาระท่ี 2 ต่อไปเป็นการพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  รายจ่ายประจ าปี 2564  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒  “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่” ท่ีประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕64  หรือไม่  ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
มติที่ประชุม  
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-ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้  
จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  
-ขอเชิญเลขานุการสภา สรุปมติสภาฯครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  
-เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพดิฉันนางธนาคร  ธาตุรักษ์ เลขานุการสภาเทศบาล ในการพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระท่ี 3 ขั้นแปรญัตติ สภามีมติ
อนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  จ านวน 11 เสียง  มติไม่อนุมัติ
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง ) ขอขอบคุณค่ะ   
นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  
-ต่อไปข้อ 5.2 ญัตติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ปลัดได้ช้ีแจงหาค าเปล่ียนแปลงนะ
ครับเชิญครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก) 
-กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้องขอกราบ
ขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่ีมีมติเห็นชอบในญัตติการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2564 
ซึ่งท่ีประชุมสภาเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ครับ ต่อไปกระผมขอเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 มีดังนี้  

หลักการและเหตุผล 
เร่ืองขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หลักการ 
งบประมาณประจ าปีท่ีเทศบาลได้ประกาศใช้แล้ว  หากมีความจ าเป็นอันเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติ

ตามงบประมาณท่ีต้ังไว้หรือค าช้ีแจงงบประมาณยังไม่ชัดเจน  ก็สามารถเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณนั้นได้  
โดยขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี  2  และท่ี  3)  พ.ศ.2543  ข้อ  29  การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้สภาพ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  หรืออีกประการหนึ่งหากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้ อจัดจ้าง  หรือ
งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้  ก็สามารถบริหารงบประมาณด้วยการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายใน
หมวดท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้โดยขออนุมัติ  ต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2541  
ข้อ 29 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้สภาพ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันการโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณข้อ ๓๑ การโอนการแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

 

เทศบาลต าบลห้วยเม็กจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค า  
ช้ีแจงงบประมาณดังนี้ 
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1.กองการศึกษา 
ข้อความเดิม 

- โครงการสร้างโรงอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัยจากโรคติดต่อ ขนาดกว้าง ๔  ยาว  ๙ สูง  ๓.๕ เมตร ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็ก ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ก าหนดวัตถุประสงค์  (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 93 ข้อ 1 )   

ข้อความที่แก้ไข 
-ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนงบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทอาคาร  โครงการก่อสร้างโรงอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัยจากโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดกลางห้วยเม็ก  สถานท่ีก่อสร้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก  ลักษณะงาน  ก่อสร้างอาคาร
ขนาดความกว้าง 4  เมตร  ความยาว  9  เมตร  ความสูง 3.5 เมตร  พร้อมปูกระเบื้องอาคาร  ตามแบบท่ี
เทศบาลต าบลห้วยเม็กก าหนด  จ านวนเงิน  200,000  บาท  
ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาได้ด าเนินการต่อไปครับขอบคุณครับ 
นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  
-ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    
-ไม่มี- 
นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) 
-เมื่อไม่มีผู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับต่อไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 ท่ีท่านปลัดเทศบาลต าบล
ห้วยเม็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กเสนอ  
ที่ประชุม 
-มีมติเห็นชอบ  จ านวน 11  เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน 1  เสียง 
นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) 
-ฉะนั้น จึงสรุปได้ว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 ต่อไปนะครับ 5.3 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เชิญท่าน
ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กน าเสนอครับ     
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก) 
-กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอ 

หลักการและเหตุผล 
เร่ืองการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563 

หลักการ 
ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563  และมีผลบังคับใช้  

ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ไปแล้วนั้น  หากเทศบาลเห็นว่างบประมาณท่ีต้ังเอาไว้  ไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้  หรือมีเหตุผลจ าเป็น  ท่ีต้องต้ังงบประมาณขึ้นใหม่  หรือต้องการเพิ่ม งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ  ก็
สามารถโอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีต้ังเอาไว้นั้นได้  โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 ข้อกฎหมาย  ระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ.  2541 
  ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
จ านวนปริมาณคุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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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 ได้เสนอเหตุผลและความ
จ าเป็นในการบริหารงาน  พบว่ามีบางรายการท่ีต้องให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าท่ี  เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพิ่มสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหารได้
พิจารณาแล้ว  มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องด าเนินการจึงขอเสนอญัตติต่อสภาต าบลห้วยเม็ก  เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลห้วยเม็กตามกฎหมายดังนี้ 
ล าดับ

ที่ 
โอนลด โอนเพิ่ม 

รายการ โอนลด- 
(บาท) 

รายการ โอนเพิ่ม+ 
(บาท) 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทงาน
อาคาร โครงการก่อสร้างถนน คสล.+ถม
ดินและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
เฉลิมพระ เกี ยร ติ (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 
 
 

 
500,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
1. ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
สาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่าย
เป็นค่ากระแสไฟฟ้า อาคารส า นักงาน
เทศบาล  อาคารโรงจอดรถดับเพลิง อาคาร
ตลาดสด หอประชุมเทศบาล ห้องประชุม
สภาเทศบาล และส่วนอื่น ๆ ที่ เทศบาล
รับผิดชอบ 
2. ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบั ติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงปรากฏในแผนฯ 61-65 หน้า 137 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
3.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
สาธารณูปโภค  ประเภทค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  (INTERNET)  ค่า
เช่าพ้ืนที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียน
โดเมนเนม (สัญญาต่อเน่ือง)  และค่าสื่อสาร
อื่น ๆ 
 
 
 
 

 
158,000 

 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

12,000 
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จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อพิจารณา 
นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  
-ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    
-ไม่มี- 
นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) 
-เมื่อไม่มีผู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับต่อไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีท่านปลัดเทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กเสนอ     
ที่ประชุม 
-มีมติเห็นชอบ  จ านวน 11  เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน 1  เสียง- 
นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) 
-ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่านปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กเสนอ     
ต่อไป 5.4 ญัตติการส่งมอบถนนทางหลวงชนบทสายบ้านหัวดง-บ้านหน่อค าท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจคืน
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด นะครับขอเชิญทางปลัดได้ช้ีแจงตรงนี้นะครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก) 
-กระผมขอน าเรียนเนื่องจากเป็นถนนท่ีได้รับการถ่ายโอนมานั้นเป็นถนนท่ีอยู่นอกเขตการปกครองของเทศบาล
ต าบลห้วยเม็กนะครับจึงไม่มีอ านาจหน้าท่ีจึงไม่สามารถท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลห้วยเม็กได้ประสานไปยังหมวดทางหลวงหนองกุงศรีเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการถ่ายโอนนะครับทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดทางหลวง
กุงศรีแนะน าให้เทศบาลต าบลห้วยเม็กครับด าเนินการถ่ายโอนถนนดังกล่าวข้างต้นคืนทางหลวงชนบทครับ
เพราะฉะนั้นนะครับหลักการและเหตุผลตามท่ีผมได้น าเรียนแล้วนะครับเพื่อให้สภาพถนนท่ีพี่น้องประชาชนใช้
สัญจรเป็นหลักนะครับซึ่งถนนเส้นนี้นี่เป็นเส้นท่ีคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางลัดไหมคะท่ีไปเชียงยืนแล้วก็เข้า
ขอนแก่นท่ีใกล้ท่ีสุด  ซึ่งมีสภาพท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สะดวกแก่การสัญจรดังนั้นต้องขอโอนคืนให้กับทางหลวง

ล าดับ
ที่ 

โอนลด โอนเพิ่ม 
รายการ โอนลด- 

(บาท) 
รายการ โอนเพิ่ม+ 

(บาท) 
   กองคลัง 

4. ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง 
แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี แก๊สโซฮออล์ ฯลฯ 

 
    30,000 

 
 
 
 

 
รวมโอนลด 500,000 รวมโอนเพิ่ม 500,000 
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ชนบทเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการซ่อมแซมต่อไปก็ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไปครับ 
นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) 
-ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติตามท่ีท่านปลัดฯได้ช้ีแจงมานั้น มีท่านใดสงสัยไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมก็จะขอ
มติตามท่ีทางฝ่ายบริหารได้ท่ีแจ้งไปนะครับเมื่อกี้นี้นะครับเกียรติทุกท่านครับท่านใดเห็นด้วยกับญัตติการส่ง
มอบถนนทางหลวงชนบทสายบ้านหัวดง-บ้านหน่อค าท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจคืนให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด  
โปรดยกมือข้ึน 
ที่ประชุม 
-มีมติเห็นชอบ  จ านวน 11  เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน 1  เสียง- 
นายสุภร ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) 
-มีสมาชิกท่านใดต้องการน าเสนอเรื่องอะไรบ้างในวาระอื่น ๆอีกหรือไม่ครับขอเชิญ ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภา
จะน าเสนอเรื่องอื่น ๆ แล้ว กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ วันนีห้มด
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมครับ 
 

 

                                                 ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
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.................................................................................................... 
 

  
 

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

 
 
 
 
 
 


