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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
   2.1 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 3/22562 ครั้งที่ 1    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   

๕.๑      ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
           งบประมาณ พ.ศ.๒๕62    
5.2  ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62   
5.3  ญัตติขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  

    
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง ญัตติอ่ืน ๆ (ถ้ามี)    

 
 

************************************** 
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พิธีเปิดการประชุม 
เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
น ากล่าวไหว้พระสวดมนต์ 
ประธานสภาฯด าเนินการปะชุมตามระเบียบวาระ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา) 
-วันนี้เป็นการประชุมของเทศบาลต าบลห้วยเม็กสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่  1 ที่ประชุมมาครบองค์ประชุม
แล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการประชุมได้  ณ  บัดนี้ เรียนเชิญค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านปลัดนที  มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก หัวหน้ากองเพ่ือน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน สมัยสามัญที่ 3/๒๕62 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 15  สิงหาคม  2562 เวลา  
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  วันนี้เราได้รับเกียรติจากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล
ได้เข้าร่วมมารับฟังการประชุมด้วยจ านวน 2 ท่านก็คือท่านทองม้วน  รองหานามและท่านนิคม  ภูชมศรี  
วันนี้ทางสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กขอขอบพระคุณท่านทั้งสองท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ
ในครั้งนี้ครับ   
ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 3/22562 ครั้งที่ 1     
เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
นางแอ๋ว  ภูจีวร (คณะกรรมการตรวจรายงาน) 
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ดิฉันนางแอ๋ว  ภูจีวร  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เรียนท่าน
ประธานสภาที่เคารพตามที่สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้ประชุมไปเมื่อคราวรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 
3/2562  ครั้งที่ 1 ไปแล้วนั้น  ฝ่ายคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงขอ
เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเพื่อรับรองต่อไปขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือจะได้รับรองรายงานการประชุม  เชิญครับ  มีสมาชิกท่านใดจะให้
แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 
นางธนาคร  ธาตุรักษ ์(เลขานุการสภา) 
-เห็นด้วยจ านวน 12 เสียง 
 

มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมเห็นด้วยให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
วิสามัญที่ 1 / 2562 ครั้งที่ 1  
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ต่อไประเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่  5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62      
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นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( พิจารณาในวาระ
ที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543) ข้อ 23   “ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์
และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้
ตั้งเงินเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
รวบรวมและจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
13) พ.ศ. 2552  มาตรา 62 จัตวา  “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 62
ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาล
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้
ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาลในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายของสภาเทศบาล การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้” 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ขอเชิญท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล   
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
- บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้วยเม็กจึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้        

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562   เทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก  มีสถานะการเงิน ดังนี้  
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 27,590,591.88 บาท       
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 18,830,467.58 บาท        
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,365,210.21 บาท       
1.1.4 รายการที่ได้กันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไมไ่ด้เบิกจา่ย จ านวน - โครงการ รวม - บาท   
1.1.5 รายการที่ได้กันเงนิไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั จ านวน 1 โครงการ รวม 374,000 บาท   
1.1.6เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกันไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน 1 โครงการรวม 1,039,997.40 บาท
 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 7,007,038.41 บาท     
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.22562(1) รายรับจริง จ านวน 
47,642,034.37 บาท ประกอบด้วย      
หมวดภาษีอากร      จ านวน 487283.70  บาท  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จ านวน 326190.42 บาท   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จ านวน 386261.29 บาท  
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน 946766.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน 2505.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน     จ านวน 0.00  บาท   
หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน 26440038.96 บาท   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน 19052992.00 บาท  
  
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,039,997.40 บาท     
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 45,634,949.35 บาท ประกอบด้วย     

งบกลาง     จ านวน  9,904,490.37  บาท    
งบบุคลากร    จ านวน  14,172,162.00 บาท    
งบด าเนินงาน    จ านวน  14,439,169.75 บาท    
งบลงทุน    จ านวน  5,948,851.00  บาท   

 งบรายจ่ายอื่น    จ านวน 0.00  บาท   
 งบเงินอุดหนุน    จ านวน  1,395,345.47  บาท  
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์           จ านวน      1,170,276.23  บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท        
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท      
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท  

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
  รายรับจริง           

ปี  22562 
ประมาณการ       

 ปี 2562 
ประมาณการ       

ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 487,283.70 456,000.00 485,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 326,190.42 294,500.00 308,700.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 386,261.29 394,000.00 394,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 946,766.00 1,026,000.00 1,028,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,502.00 11,500.00 12,500.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,149,003.41 2,182,000.00 2,228,200.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 26,440,038.96 24,875,500.00 26,438,234.00 
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รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

26,440,038.96 24,875,500.00 26,438,234.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,052,992.00 20,574,500.00 21,772,566.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

19,052,992.00 20,574,500.00 21,772,566.00 

รวม 47,642,034.37 47,632,000.00 50,439,000.00 
 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายจ่าย    รายจ่ายจริง      
ปี 22562 

   ประมาณการ  
ปี 2562 

      ประมาณการ    
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 9,904,490.37 11,059,219.00 12,113,531.00 
  งบบุคลากร 14,172,162.00 17,042,769.00 18,615,572.00 
  งบด าเนินงาน 14,439,169.75 14,376,012.00 14,535,897.00 
  งบลงทุน 5,948,851.00 3,633,000.00 3,733,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,170,276.23 1,521,000.00 1,441,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 45,634,949.35 47,632,000.00 50,439,000.00 
รวม 45,634,949.35 47,632,000.00 50,439,000.00 

       

(รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติ) 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามท่ีหัวหน้ากองและผู้อ านวยการแต่ละกองได้เสนอรายละเอียดมีท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมขอปิดการอภิปราย และจะขอมติที่
ประชุมสภาแห่งนี้ว่า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-เห็นชอบจ านวน 12 เสียง 
มติที่ประชุม     เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    

จ านวน  12  เสียง 
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นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 วาระท่ี 1 จ านวน 12 เสียงมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับหลักการ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 1 ขั้นตอนรับหลักการแล้ว ล าดับ
ต่อไป ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล   ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2554ข้อ 45 วรรคสาม  “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภารับหลักการ
แห่งข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยละเอียด และ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยข้อ 50“ เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธาน สภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-เลขานุการได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายแล้ว  ล าดับต่อไป  ผมจะขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า ควรจะก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน ตามระเบียบก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ในวัน 
เวลาราชการ และควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน และสมาชิกท่านใดควรได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ 
นางรัชนี  เสนฤทธิ์ (รองประธานสภาเทศบาล)  
-ดิฉันขอเสนอว่า ควรก าหนดระยะเวลาในการ  เสนอค าแปรญัตติ รวม 3 วัน ตังแต่วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 
22562 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17 
.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 

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

นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอนางรัชนี  เสนฤทธิ์  กล่าวคือ ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการรวม 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 22562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 
16.30 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
- ล าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท (1) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน (แต่งตั้งเพ่ือ
พิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ) ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่กระท ากิจการหรือ
พิจารณาสวบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ)  ดังนั้นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติควรเป็นคณะกรรมการสามัญ เพราะการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเป็นการพิจารณาในกรณีปกติ เป็น
หน้าที่ หรือกิจการที่ต้องกระท าตามกฎหมายของสภาท้องถิ่นวิธีการคัดเลือก ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้คัดเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
ก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการล าดับถัดไปคนครบจ านวนที่สภาเทศบาลก าหนดตามระเบียบข้อ 103  การเลือก
กรรมการแต่ละล าดับถ้ามีการเสนอเกินหนึ่งชื่อก็จะใช้วิธีเขียนชื่อลงคะแนนใช้วิธีการเลือกตามข้อ 12 ข้อ 8 สรุป
คือมี  2 ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ พิจารณาว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน และ พิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติตามจ านวนที่สภาก าหนด เรียนชี้แจงค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)    
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในครั้งนี้ กี่คน 
นายกฤษฎา  กฤษดารัตน์ (สมาชิกสภาเทศบาล)  
-ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ในครั้งนี้ จ านวน 7 คน 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ขอผู้รับรองครับ 

นางแอ๋ว  ภูจีวร   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง     ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของ นายกฤษฎา  กฤษดารัตน์ สมาชิกสภา
เทศบาล ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายในครั้งนี้ จ านวน 7 คน 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ เรียงตามล าดับจนครบ 7 
คน เสนอคนที่ 1 ขอเชิญครับ 
นางรัชนี  เสนฤทธิ์ (รองประธานสภาเทศบาล) 
-ขอเสนอนายหนูกร  ภูกองชนะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย คนที่ 1 
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นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                นายอดิศักดิ์  โสภา       ขอรับรอง     (ยกมือ) 
                นางบัวจันทร์  สุริสาร            ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   จะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีก
หรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   เสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนอีก สรุปว่าที่ประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายหนูกร  ภูกองชนะ สมาชิกเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท า
หน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   คนที่ 1 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ขอ
เชิญครับ 
นายหนูกร  ภูกองชนะ (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-ขอเสนอนางรัชนี  เสนฤทธิ์ สมาชิกเทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนที่ 2 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา       ขอรับรอง     (ยกมือ) 
                นางแอ๋ว  ภูจีวร                    ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 
2 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนอีก สรุปว่าที่ประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นางรัชนี  เสนฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนที่ 2 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ขอ
เชิญครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-ขอเสนอดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา สมาชิกเทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนที่ 3 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                นายอดิศักดิ์  โสภา         ขอรับรอง     (ยกมือ) 
                นางบัวจันทร์  สุริสาร          ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 
3 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนอีก สรุปว่าที่ประชุมสภา
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เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนที่ 3 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ขอ
เชิญครับ 
นายจรุญ  บุญหล้า (สมาชิกสภาเทศบาล) 
--ขอเสนอนายกฤษฎา  กฤษดารัตน์ สมาชิกเทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนที่ 4 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                นายหนูกร  ภูกองชนะ        ขอรับรอง     (ยกมือ) 
                นางธนาคร  ธาตุรักษ์          ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 
4 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนอีก สรุปว่าที่ประชุม
สภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายกฤษฎา  กฤษดารัตน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนที่ 4 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ขอ
เชิญครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-ขอเสนอนายอิศักดิ์  สุริยะพันธ์ เทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนที่ 5 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                นายหนูกร  ภูกองชนะ        ขอรับรอง     (ยกมือ) 
                นางแอ๋ว  ภูจีวร           ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 
5 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนอีก สรุปว่าที่ประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายอิศักดิ์  สุริยะพันธ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนที่ 5 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 ขอ
เชิญครับ 
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นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-ขอเสนอนายจรุญ  บุญหล้า สมาชิกเทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนที่ 6 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                นายหนูกร  ภูกองชนะ        ขอรับรอง     (ยกมือ) 
                นางรัชนี  เสนฤทธิ์          ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 
6 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนอีก สรุปว่าที่ประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายจรุญ  บุญหล้า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนที่ 6 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อบุคคลที่ เห็นสมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 ขอ
เชิญครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-ขอเสนอนายอดิศักดิ์  โสภา สมาชิกเทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนที่ 7 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                นายสุดใจ  พิชัยช่วง         ขอรับรอง     (ยกมือ) 
                นายกฤษฎา  กฤษดารัตน์          ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)   
-ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 
7 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนอีก สรุปว่าที่ประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายอดิศักดิ์  โสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนที่ 7 คัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ เลขานุการสภาเทศบาล สรุปรายชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเห็นชอบ กับข้อเสนอของเพ่ือนสมาชิกสภา
เทศบาลที่เสนอ  
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา)  
-คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นางแอ๋ว  ภูจีวร    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายกฤษฎา  กฤษดารัตน์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางรัชนี  เสนฤทธิ์    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายจรุญ  บุญหล้า    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายอดิศักดิ์  โสภา    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
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และตามระเบียบข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภา (วรรคสอง) ให้คณะกรรมการคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ และเลขานุการ จากกรรมการ
สภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดิฉันขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือด าเนินการ
เลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ค่ะ 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา)   
-ดิฉันขอชี้แจงแนวทางการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีสมาชิกรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ วรรคสอง   ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปร
ญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่
จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ผู้บริหาร ท่านใดประสงค์จะ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ขอให้ยื่นค าขอแปรญัตติ ตามวันเวลา และสถานที่ท่ีก าหนด ขอชี้แจงค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)    
-กระผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3/22562 ครั้งที ่2 ในวันที่ 26 สงิหาคม 22562 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 ในวาระท่ี 2 และวาระที ่3 ต่อไป  
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)    
-ต่อไปข้อ 5.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62     เชญิท่านปลัดครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับทุกท่าน
ครับ 

หลักการและเหตุผล 
เรื่องการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2562 

หลักการ 
ตามที่เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2562  และมีผลบังคับใช้  

ตั้งแต่วันที่  20  กันยายน  2561  ไปแล้วนั้น  หากเทศบาลเห็นว่างบประมาณท่ีตั้งเอาไว้  ไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้  หรือมีเหตุผลจ าเป็น  ที่ต้องตั้งงบประมาณข้ึนใหม่  หรือต้องการเพิ่มงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  ก็สามารถ
โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีตั้งเอาไว้นั้นได้  โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 ข้อกฎหมาย  ระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ.  2541 
  ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีท าให้จ านวนปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติเทศบาล  2496  มาตรา  67  เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 มาตรา  67(8) เงินอุดหนุน  มาตรา  67  ทวิ  การจ่ายเงินมาตรา  67 (8) และการจ่ายเงิน

เพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และผู้ว่าราชการอนุมัติ 
เหตุผล 

จากการรายงานของส านักปลัดเทศบาล  ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการบริหารงาน  พบว่ามี
บางรายการที่ต้องให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าที่และบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน  
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เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นต้องด าเนินการจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภา
เทศบาลห้วยเม็กตามกฎหมายดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โอนลด โอนเพ่ิม 

รายการ โอนลด- 
(บาท) 

รายการ โอนเพ่ิม+ 
(บาท) 

 
1. 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
-ด้านบริหารทั่ วไป งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี  
ชนิดพกพา จ านวน 1 เครื่ อง  ๆ ละ 
17,500  บาท  
 

 
17,500 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
1.ด้านบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เพื่ อจ่ าย เป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  ส าหรับใช้งานในส านักงาน
ปลัดเทศบาล  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
21,000  บาท  ตั้งตามราคากระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ส านัก
ปลัดเทศบาล)ปรากฏในแผนฯ 61-64 
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 หน้า 16  
2.ด้านบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 
หรือ LED ขาวด า 18หน้า/นาที  ส าหรับ
ใ ช้ ง าน ในส านั ก ง านปลั ด เทศบาล  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600  บาท  
ตั้ ง ต าม ราค ากระทรว งดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม  ( ส า นั ก
ปลัดเทศบาล)ปรากฏในแผนฯ 61-64 
เพิ่มเติมฉบับท่ี 4 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 
แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom 
3.ด้านบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 
หรือ LED ขาวด า 28หน้า/นาที  ส าหรับ
ใ ช้ ง าน ในส านั ก ง านปลั ด เทศบาล  

    
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     8,900 
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จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,900  บาท  
ตั้ ง ต าม ราค ากระทรว งดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม  ( ส า นั ก
ปลัดเทศบาล)ปรากฏในแผนฯ 61-64 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
– ส ามา รถพิ มพ์ เ อกสา รกลั บหน้ า
อัตโนมัติได้ 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง  
-  มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย 
(Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 
1 ช่ อ ง  ห รื อ  ส าม า รถ ใ ช้ ง านผ่ า น
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 
250 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom    

 รวมโอนลด  4.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  งานบรหิารทั่วไป  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ คา่เช่าท่ี
พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  
ในกรณีที่คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจ้าง 
พนักงานจ้าง สมาชิกอปพร. ไปราชการ 
ตามค าสั่งของทางราชการ 
 

2,400 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพ่ือพิจารณา 
 
 
 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
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-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้นครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-เห็นด้วยจ านวน  12  เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติขอโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้นครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-เห็นด้วยจ านวน  12  เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)    
-ต่อไปข้อ 5.3 ญัตติขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62     เชิญท่านปลัดครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับทุกท่าน 

หลักการและเหตุผล 
เรื่องขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

หลักการ 
งบประมาณประจ าปีที่เทศบาลได้ประกาศใช้แล้ว  หากมีความจ าเป็นอันเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตาม

งบประมาณที่ตั้งไว้หรือค าชี้แจงงบประมาณยังไม่ชัดเจน  ก็สามารถเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณนั้นได้  โดย
ขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที่  2  และท่ี  3)  พ.ศ.2543  ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้สภาพ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  หรืออีกประการหนึ่งหากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง  หรืองบประมาณที่ตั้งไว้ไม่
มีความจ าเป็นต้องใช้  ก็สามารถบริหารงบประมาณด้วยการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายในหมวดที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้โดยขออนุมัติ  ต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2541  ข้อ 29 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้สภาพ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

เหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลห้วยเม็กได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562  ไปแล้ว    

การตั้งรายละเอียดของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ชัดเจน  จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายละเอียดคุณ
ลักษณพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2541  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลห้วยเม็กจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า  ชี้แจง
งบประมาณดังนี้ 

 

ส านักปลัดเทศบาล(ข้อความเดิม) 
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- ด้านบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับใช้งานในส านักงานปลัดเทศบาล  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000  บาท  ตั้งตาม
ราคากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ส านักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนฯ 61-64 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
หน้า 16  ตั้งไว ้ 21,000 บาท  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2.ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
ส านักปลัดเทศบาล (ข้อความท่ีแก้ไข) 
-ด้านบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับใช้งานในส านักงานปลัดเทศบาล  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000  บาท  ตั้งตาม
ราคากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ส านักปลัดเทศบาล)ปรากฏในแผนฯ 61-64 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
หน้า 16  ตั้งไว้ 22,000  บาท 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 
4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

 2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย 
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
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 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ า 

นวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพ่ือพิจารณา 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้นครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-เห็นด้วยจ านวน  12  เสียง  
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)    
-มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุมครับ 
 
 
                                                          ปิดประชุม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  18 ตุลาคม  2562  เวลา  10.00 น. 
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สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญที่ 4/2562  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  30 ตุลาคม  2562 เวลา 10.00 น. 

 
 

 
 
 
 


