
 
 
 

ส้าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
สมัยสามัญ  สมัยที่สาม    ครั้งที่ ๑  ประจ้าปี  ๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่    ๑๔   สิงหาคม      ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

เริ่มประชุมเวลา     ๑๐.๐๐  น.       เลิกประชุมเวลา      ๑๒.๐๐  น. 
ผู้มาประชุม 

 

๑ นายวีระ                เหรียญเชย     ประธานสภาเทศบาล  
๒ 
๓ 

นายสุรเชษฐ           ผลวิชา 
นายวิเชียร             รอดทับทิม                               

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

๔ นายฉัตรมงคล        อยู่นิวาศน์ สมาชิกสภาเทศบาล  
๕ นายสุรชัย             ผลวิชา สมาชิกสภาเทศบาล  
๖ 
๗ 

นายพีระพงษ์        ศุภจอมชัย 
นายธานี              สามสี 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

๘ นายสมคิด            ศรอารา สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 
๙ 

๑๐ 
 

ด.ต.รักประสงค์     แสนสม 
นางสาวปารีณา     ภัทรวรรณเวช 

สมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑ นายทองแดง        แก้ววังสาร  สมาชิกสภาเทศบาล     (ลาป่วย) 
 ๒ นายวิโรจน์          ศรีพูนพันธ์              สมาชิกสภาเทศบาล            (ลาป่วย) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ 
๒              

   ๓  
   ๔  
   ๕ 
   ๖ 
   ๗ 
   ๘ 
   ๙ 
     
            
  

นางสัจจา               ฝุกฝัด 
นายปรีชา              วงษ์จีน 
นายไพโรจน์            ผ่องเกษม 
นายบุญลอ              อ้นทอง 
นายไพฑูรย์              มะลิวลัย์ 
นางเกศรินทร์            โยมจนี 
นางสาวอัญชลี           สันตสิุข                           
นางสาวรุ่งทิพย์          เหมทอง 
นางปาริชาติ             ชูแก้ว 
 
 
 

นายกเทศมนตรี              
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
ประธานชุมชนตลาด 
 

 

 
 

 



- ๒ - 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

นายวีระ   เหรียญเชย - สวัสดีครับ คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกสภาเทศบาล, และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน เมื่อสมาชิกฯ มาครบแล้ว ผมขอเปิดการประชุมตามวาระต่อไปครับ 
   - ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑  

ประจ าปี ๒๕๖๒  วันที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ คือ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวีระ   เหรียญเชย - นายทองแดง   แก้ววังสาร  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
ประธานสภาเทศบาล  - นายวิโรจน์     ศรีพูนพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑  
ประจ้าปี ๒๕๖๒   เมื่อวันที่   ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒ 

นายวีระ   เหรียญเชย - ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจรายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วว่ามีข้อความ 
ประธานสภาเทศบาล ตอนหนึ่งตอนใดที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน  ต้องการจะแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือไม่  

ขอเชิญครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยที่สอง   ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒   เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  
๒๕๖๒  โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม  มีมติรับรอง  ๘  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณา 
๓.๑ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ วาระท่ี ๑ (ชั้นรับหลักการ) 

นายวีระ   เหรียญเชย - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

นางสัจจา  ฝุกฝัด - เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย เรื่อง 
 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอ 
 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ในสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัย 
 สามัญ สมัยที่สาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและ 
 เหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย จะได้เสนอร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลน้ าตก- 
ไทรโยคน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลน้ าตก- 

…/ไทรโยคน้อย 
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ไทรโยคน้อยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ 
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ดังต่อไปนี้ 

 ๑. สถานการณ์คลัง 
     ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

      ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร     จ านวน           ๓๔,๓๘๐,๕๙๒.๕๔ บาท 
  ๑.๑.๒ เงินสะสม             จ านวน           ๒๙,๖๘๗,๑๔๘.๐๗ บาท 
  ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน       ๑๒,๖๗๐,๔๘๗.๘๖ บาท 
  ๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  

         ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๐ โครงการ 
         รวม ๐.๐๐ บาท 

       ๑.๒ เงินกู้คงค้าง    จ านวน    ๑๗,๐๙๗,๓๘๘.๐๘ บาท 
   ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
    ๒๕๖๒ 
       (๑) รายรับจริง จ านวน ๓๐,๙๙๓,๖๓๒.๕๕ บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร         จ านวน   ๑,๐๐๐,๘๓๔.๖๘ 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    จ านวน      ๒๓๔,๖๖๑.๐๐ 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       จ านวน      ๑๕๑,๙๑๒.๔๖ 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน               ๐.๐๐ 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                              จ านวน        ๒๔,๒๓๐.๐๐ 
    หมวดรายได้จากทุน       จ านวน                 ๐.๐๐ 
    หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน ๑๕,๑๗๙,๗๙๖.๔๑ 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                            จ านวน  ๑๔,๔๐๒,๑๙๘.๐๐ 
        (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ านวน         ๒๗,๐๐๐.๐๐ 
        (๓) รายจ่ายจริง  จ านวน    ๒๒,๔๖๒,๕๓๙.๙๓  บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง         จ านวน  ๕,๒๓๕,๙๑๕.๑๒ 
    งบบุคลากร        จ านวน  ๙,๒๖๔,๐๐๔.๐๐ 
    งบด าเนินงาน        จ านวน  ๕,๓๖๖,๒๔๐.๘๑ 
    งบลงทุน                                              จ านวน    ๖๙๘,๓๘๐.๐๐  
    งบรายจ่ายอื่น        จ านวน               ๐.๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน        จ านวน  ๑,๘๙๘,๐๐๐.๐๐ 

.../(๔) รายจ่าย 
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       (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
                ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
       (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  ๐.๐๐ บาท 
       (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  ๐.๐๐ บาท 
       (๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน  ๐.๐๐ บาท 
   ๓. งบเฉพาะการ 
       ประเภทกิจการประปา  กิจการกิจการประปา 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
    รายรับจริง    จ านวน ๓,๑๒๖,๑๓๘.๗๒ บาท 
    รายจ่ายจริง    จ านวน ๓,๐๔๒,๖๘๘.๒๙ บาท 
    ก าไรสะสม    จ านวน      ๘๓,๔๕๐.๔๓ บาท 
    เงินสะสม    จ านวน ๓,๙๓๓,๓๔๕.๘๓ บาท 
    ทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน    ๔๓๗,๑๗๑.๒๑ บาท 
    กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ  จ านวน ๑,๘๘๙,๓๖๙.๐๐ บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล   จ านวน      ๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
    เงินฝากธนาคาร    จ านวน ๔,๑๗๗,๑๙๑.๗๖ บาท 
    ทรัพย์รับจ าน า    จ านวน               ๐.๐๐ บาท  
    จึงน าเรียนต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือโปรดพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศ- 
    บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
   ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๓  

รายได้จัดเก็บเอง     
หมวดภาษีอากร     ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

รวมรายได้จัดเก็บเอง            ๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร          ๑๙,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาทรวมรายได้ที่
รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                                                        ๑๙,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         ๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 
    รวม           ๓๙,๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

 
                                                                                                               .../ประมาณการ 
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ประมาณการรายจ่าย ปี ๒๕๖๓ 
   จ่ายจากงบประมาณ 
    งบกลาง      ๗,๙๙๓,๓๒๐.๐๐ บาท 
    งบบุคลากร    ๑๓,๙๗๒,๑๔๐.๐๐ บาท 
    งบด าเนินงาน    ๑๑,๐๐๙,๒๔๐.๐๐ บาท 
    งบลงทุน      ๓,๙๘๒,๓๐๐.๐๐ บาท 
    งบรายจ่ายอื่น           ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
    งบเงินอุดหนุน      ๒,๖๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
   รวมจ่ายจากงบประมาณ    ๓๙,๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
    รวม     ๓๙,๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
   

นายวีระ   เหรียญเชย - ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช -เรียน ท่านประธานฯ รองประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี รอง 
รก.ปลัดเทศบาล/เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๒, 
 ข้อ ๒๓ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท า 
 งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณรายรับ และประมาณการรายจ่าย 
 และให้หัวหน้างานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงาน เพ่ือใช้

ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ข้อ ๒๓ ให้ 
 เจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้ว เสนอต่อ

คณะผู้บริหาร 
  เมื่อคณะผู้บริหาร ได้พิจารณา และพิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น

งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม (รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกให้ทุกท่าน) 

  บัดนี้ เจ้าหน้าที่งบประมาณได้รวบรวมข้อมูล และจัดท าร่างเทศบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓ ผ่านคณะผู้บริหาร เพื่อสภาเทศบาลพิจารณา 
 รับหลักการ (วาระ ๑) ต่อไปค่ะ  
 

นายวีระ   เหรียญเชย - ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ แถลงญัตติครับ ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางสัจจา  ฝุกฝัด - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษาฯ ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

หลักการ 
    ตามท่ี คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด 
   เป็นงบประมาณประจ าปี แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่าง 
   งบประมาณรายจ่ายต่อคณะผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อคณะผู้บริหาร ได้น าเสนอต่อ 
   สภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม นั้น 

…/บัดนี้ 
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  บัดนี้ คณะผู้บริหารจึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระ ๑) ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศ

บัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติหรือไม่ หากมีสมาชิก 
 สภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย 
 ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

เหตุผล 
  เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 ๒๕๖๓ ส าหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินของเทศบาลตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๓ ข้อ ๒๓ จึงน าเรียนต่อสภา

เทศบาล เพ่ือโปรดพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
 รายจ่าย ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด 
 เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น ๓๙,๖๕๕,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียด 
 ตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ด้านบริหารทั่วไป 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป   ๑๔,๓๕๘,๙๔๐.๐๐ บาท  
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน             ๑,๒๔๐,๕๐๐.๐๐ บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา      ๕,๑๙๕,๒๔๐.๐๐ บาท 
  แผนงานสาธารณสุข      ๕,๗๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน      ๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    ๑,๑๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ด้านการด้าเนนิงานอ่ืน 
  แผนงานงบกลาง        ๗,๙๙๓,๓๒๐.๐๐ บาท 
  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น                     ๓๙,๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น ๔,๔๑๙,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
  งบกลาง            ๑๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
  งบด าเนินงาน        ๔,๒๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
 รวมรายจ่าย        ๔,๔๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
 รวมจ้านวนทั้งสิ้น     ๔๔,๐๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

นายวีระ   เหรียญเชย - ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงรายละเอียด เทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอเชิญครับ 

.../นางสาวปารีณา 
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นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช- เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
รก.ปลัดเทศบาล/เลขานุการ เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายรับไว้ ทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น    ๓๙,๖๕๕,๐๐๐ บาท                    

และประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    ๓๙,๖๕๕,๐๐๐ บาท ดังมีรายละเอียดตามร่าง 
 เทศบัญญัติที่แจกให้ทุกท่านแล้วนั้น ขอให้ทุกท่านพิจารณาส่วนที่ ๒ งบประมาณ 
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อยตั้งแต่หน้า ๑๒ 

– ๙๗ และส่วนที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ หน้า ๑๑๖ – ๑๒๑ คะ่  

นายวีระ   เหรียญเชย - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพีระพงษ์  ศุภจอมชัย – หน้า ๒๖ งานบริหารงานคลัง ปี ๒๕๖๓ ค่าเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เป็นศูนย์หมด 
สมาชิกสภาเทศบาล เลย ไม่ทราบว่าพนักงานจะได้รับเงินเดือนไหมครับ 
นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช- งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เทศบัญญัติที่จัดท า  
รก.ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ปี ๒๕๖๓ งานบริหารงานบุคคล ปกติจะเบิกจ่ายที่กองคลัง และกองช่าง กองช่าง 
 มีงานบริหารทั่วไปก็เบิกจ่ายเหมือนเดิม ส่วนกองคลังไม่มีส่วนเรื่องการเบิกของงานบริหารทั่วไป 

ระเบียบใหม่ให้น ามาจัดตั้งงบประมาณไว้ที่ส านักปลัดเทศบาลค่ะ ส านักปลัดเทศบาลจะท าการ
เบิกจ่ายเรื่องงานบริหารบุคคลของกองคลังค่ะ ก็คือ 

 (ข้าราชการ) ค่ะ  
นายวีระ   เหรียญเชย - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล - ถ้าไม่มี ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๑ (ชั้นรับหลักการ) 
   ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ 
   พิจารณา และก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม่ ขอให้ 
   เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกได้ทราบ ขอเชิญครับ 
นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
รก.ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ “ในการพิจารณา 
 ญัตติร่างเทศบัญญัติในวาระที่ ๑ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่ง 
 ร่างเทศบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ 
 อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว” 
นายวีระ   เหรียญเชย - ตามท่ี เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงให้ได้ทราบแล้ว มีท่านใดจะขออภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ขอเชิญครับ 
 - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่าเห็นควรรับ 
 หลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๑ (ชั้นรับ

หลักการ) โปรดยกมือครับ 
 

ที่ประชุม รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 จ านวน            ๘           เสียง 
 ไม่รับหลักการ     -           เสียง 
 งดออกเสียง       ๑          เสียง นายวีระ    เหรียญเชย 

.../นายวีระ 
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นายวีระ   เหรียญเชย - เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว ล าดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ 
 ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ ขอเชิญครับ 
นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
รก.ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างเทศ-บัญญัติ

งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่ 
 ๒ ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภา 

ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ ๔๙ “ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างเทศบัญญัตินั้น ไปให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง 
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย” 
ข้อ ๕๐ “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัติ 
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น 
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไข 
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว 
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้อง 
พิจารณาเป็นการด่วน 
 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
                          

๓.๒  เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นายวีระ   เหรียญเชย - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช - เมื่อสภาท้องถิ่นได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
รก.ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ประจ าปี ซึ่งข้อ ๔๙ ของระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัติไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ในขั้นตอนนี้ เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการของเทศบัญญัติฯ แล้ว ต้องส่งไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นได้มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้แล้ว ก็ให้
สภาท้องถิ่นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ตั้งไว้แล้ว 

 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ นั้น 
.../คณะกรรมการ 

 



- ๙ – 
 

  คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว จ านวน ๓ คน ได้แก่ 
๑. นายฉัตรมงคล อยู่นิวาศน์       ประธานกรรมการแปรญัตติ 
๒. นายสุรชัย              ผลวิชา                            กรรมการแปรญัตติ 
๓. นายทองแดง          แก้ววังสาร          กรรมการแปรญัตติ/เลขานุการฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เม่ือ (๔) เลือกคณะกรรมการ 
สภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายสิ้นสุดลง ดังนั้นจึงต้องมีการเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเพื่อท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 
ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ – ๗ คน 
- ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ- 
บัญญัติฯ  
- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ จ านวน ๓ คน โดยให้เสนอชื่อทีละ ๑ คน และขอผู้รับรอง 
๒ คน ขอเชิญเสนอชื่อครับ 

(นายสุรชัย  ผลวิชา) เสนอ นายธานี    สามสี 
สมาชิกสภาเทศบาล   
ผู้รับรอง คนที่ ๑  ด.ต.รักประสงค์   แสนสม 
ผู้รับรอง คนที่ ๒  นายพีระพงษ์      ศุภจอมชัย 
 

(นายฉัตรมงคล อยู่นิวาศน์) เสนอ นายสมคิด   ศรอารา 
สมาชิกสภาเทศบาล   
ผู้รับรอง คนที่ ๑  นายสุรชัย   ผลวิชา 
ผู้รับรอง คนที่ ๒  นายธานี     สามส ี
 

(นายพีระพงษ์ ศุภจอมชัย) เสนอ นายฉัตรมงคล   อยู่นิวาศน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
ผู้รับรอง คนที่ ๑  นายสมคิด    ศรอารา 
ผู้รับรอง คนที่ ๒  นายวิเชียร   รอดทับทิม 
 

นายวีระ   เหรียญเชย - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาล - ถ้าไม่มีใครเสนอเพ่ิมเติม สรุปว่า ๓ ท่านนี้ 

๑. นายธานี        สามสี     
๒. นายสมคิด      ศรอารา 
๓. นายฉัตรมงคล  อยู่นิวาศน์  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  ๘   เสียง 
.../นายวีระ 

 
 



- ๑๐ – 
 

นายวีระ   เหรียญเชย - เมื่อสภาเทศบาล มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ แล้ว ดังนั้นผมขอส่งร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณฉบับนี้ ให้คณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๓ พิจารณาและขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติถึงเมื่อไร 
 

(นายฉัตรมงคล อยู่นิวาศน์)- ผมขอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ดังนี้ เริ่ม วันที่  ๑๕   สิงหาคม  
สมาชิกสภาเทศบาล ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา. ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักปลัดเทศบาล คณะกรรมการจะประชุม

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวันที่  ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ครับ 

 

นายวีระ   เหรียญเชย - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอนัดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๒ (แปร

ญัตติ) และวาระที่ ๓ (ลงมติ) ในวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย โดยไม่ต้องท าหนังสือ 
 เชิญประชุม ครับ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
      

๓.๓  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อ
โอนเพิ่ม หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 

 

นายวีระ   เหรียญเชย - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือโอนเพิ่ม หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 

ขอเชิญครับ 
นางสัจจา  ฝุกฝัด - เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ด้วยคณะผู้บริหารมีความ 
นายกเทศมนตรี ประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือโอนเพ่ิม หมวด

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)  
นางสัจจา  ฝุกฝัด  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ได้มีมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบ 
นายกเทศมนตรี ประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศใช้เทศบัญญัติในการเบิกจ่าย

งบประมาณ แล้วนั้น 
  ด้วยกองช่าง ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานเคหะและ

ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบก่อสร้างอาคาร ถนนสะพาน ทางเท้า 
เขื่อนหรือสิ่งติดตั้งอ่ืนๆ แต่ไม่มีวิศวกร ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว ซึ่งใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย มีโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น 

…/ซ่ึง 
 
 
 
 
 



- ๑๑ – 
 

  ซึ่งแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะด าเนินการต้องผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการ ซึ่ง
ต้องใช้วิศวกรในการรับรองงานก่อสร้าง เนื่องจากกองช่าง ไม่มีวิศวกรในการปฏิบัติงานดังกล่าว 
จึงจ าเป็นต้องจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ก าหนด
อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค้าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง ประเภทงานสถาปัตยกรรม ออกแบบ โครงการขนาดเล็กไม่เกิน ๕๐ ล้าน แบบไม่
ซับซ้อน ร้อยละไม่เกิน ๔.๕ ของราคางานก่อสร้าง ซึ่งโครงการ 
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณในการเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่เพียงพอในการ
เบิกจ่าย จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือโอนเพิ่มในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตามรายการดังนี้ 

  โอนลด  
  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน 

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
  งบประมาณอนุมัติ  จ านวน  ๑,๕๗๖,๙๕๘  บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน     ๑๖๔,๓๙๘  บาท 
  โอนลด    จ านวน       ๓๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน     ๑๓๔,๓๙๘  บาท 
  โอนเพิ่ม  
  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

  งบประมาณอนุมัติ  จ านวน     ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน     ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
  โอนเพิ่ม    จ านวน       ๓๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน      ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
  ซึ่งการโอนงบประมาณในครั้งนี้อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงน าเสนอญัตตินี้เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณค่ะ 
…/นายวีระ 

 
 
 

 

 



- ๑๒ – 
 

นายวีระ  เหรียญเชย - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธานี  สามส ี - ขออนุญาตครับ ค่าออกแบบค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ได้ยกเลิกไม่ท าแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล ใช่ไหมครับ 
นางเกศรินทร์  โยมจีน - ขออนุญาตชี้แจงในที่ประชุมค่ะ ที่ท าเพราะเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนค่ะ ถ้ามี 
ผู้อ้านวยการกองช่าง โครงการ มีงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจเข้ามาจะได้ด าเนินการจัดท าได้เลย ไม่ต้อง 
   รอให้ช่างออกแบบอีก เพราะจะไม่ทันค่ะ 
  

ที่ประชุม อนุมัติ         ๘       เสียง 
 มีมติไม่อนุมัติ  -      เสียง 
 งดออกเสียง   ๑      เสียง นายวีระ   เหรียญเชย    
 

๓.๔  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อ
โอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง) 
 

นายวีระ   เหรียญเชย - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือโอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง) ขอเชิญครับ 
นางสัจจา  ฝุกฝัด - เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ด้วยคณะผู้บริหารมีความ 
นายกเทศมนตรี ประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือโอนเพ่ิม หมวด

ค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง)  
นางสัจจา  ฝุกฝัด  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ได้มีมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบ 
นายกเทศมนตรี ประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศใช้เทศบัญญัติในการเบิกจ่าย

งบประมาณ แล้วนั้น 
  ด้วยกองช่าง ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานเคหะและ

ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกอบขึ้นใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ครุภัณฑ์ และเพ่ือซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การต่อเติมอาหารต่างๆ 
ฯลฯ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท 

 แต่เนื่องจากพบว่าโครงสร้างหลักบางส่วนของตลาดสดเทศบาลต าบลน้ าตก- 
ไทรโยคน้อย คือ เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๔ ต้น เกิดการช ารุดผุกร่อน และเสื่อมสภาพ
จากการใช้งานมาเป็นเวลานาน หากปล่อยไว้จะท าให้เกิดการทรุดตัวและ 
พังลงมา อาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนที่มาซื้อสินค้าในตลาดสดเทศบาลได้ จึง 
มีความจะเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

    โอนเพิ่ม 
  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  งบประมาณอนุมัติ  จ านวน       ๑๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน       ๑๐,๐๐๐  บาท 
  โอนเพ่ิม    จ านวน       ๕๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน       ๖๐,๐๐๐  บาท 

…/โอนลด 
 



- ๑๓ – 
 

  โอนลด  
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  งบประมาณอนุมัติ  จ านวน     ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน     ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  โอนลด    จ านวน       ๕๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน       ๕๐,๐๐๐  บาท 
  ซึ่งการโอนงบประมาณในครั้งนี้อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงน าเสนอญัตตินี้เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณค่ะ 
 

นายวีระ  เหรียญเชย - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    เพ่ือโอนเพ่ิม หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง) 
 

ที่ประชุม อนุมัติ         ๘       เสียง 
 มีมติไม่อนุมัติ  -      เสียง 
 งดออกเสียง   ๑      เสียง นายวีระ   เหรียญเชย    
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
    

นายวีระ  เหรียญเชย - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางสัจจา  ฝุกฝัด - ขออนุญาตแจ้งให้ทราบค่ะ ตามท่ีได้ไปประชุมมา โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ 
นายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดแจ้งให้ท า ถนนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติ และขุดลอก คู

คลอง ได้น าเสนอท่านนายอ าเภอไทรโยคว่าจะท าสวนสาธารณะบริเวณหน้าน้ าตกไทรโยคน้อย 
แต่เป็นพื้นท่ีซับซ้อนไม่สามารถสร้างบริเวณพ้ืนที่นั้นได้ จึงได้ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
นายอ าเภอไทรโยคทักท้วงว่าไม่ถูกวัตถุประสงค์ นายอ าเภอให้หาพื้นที่ท าสวนสาธารณะ 
นายกเทศมนตรีจึงขอปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านว่าจะจัดท าสวนสาธารณะบริเวณจุด
ไหนค่ะ ขอเชิญแสดงความคิดเห็นค่ะ โครงการนี้ ๑ ท้องถิ่น ต้องมี ๑ โครงการ (ใช้เงินสะสม
จัดท าโครงการ) และต้องขออนุญาตสภาเทศบาลอนุมัติ ไม่มีเงินสนับสนุน ค่ะ 

นางสาวอัญชลี สันติสุข - โครงการนี้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมไม่ได้ค่ะ ต้องใช้งบประมาณจัดท า โครงการ 
ผู้อ้านวยการกองคลัง เฉลิมพระเกียรติต้องจ่ายขาดเงินสะสมใช้ได้ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ค่ะ 
นายวีระ  เหรียญเชย - มอบผู้อ านวยการกองคลังศึกษารายละเอียดด้วยครับ และน ามาชี้แจงในคราว 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมครั้งต่อไปว่าจะใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมในการจัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติได้หรือไม่

ครับ 
…/นางเกศรินทร์ 

 
 
 



- ๑๔ – 
 

นางเกศรินทร์  โยมจีน - ขออนุญาตค่ะ ค่าฝังกลบบ่อขยะ ทางจังหวัดได้ท าบันทึกข้อตกลง (MOA) กับทาง 
ผู้อ้านวยการกองช่าง เทศบาลเรียบร้อยแล้ว และอบต.แก่งเสี้ยนได้ท าหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ กองช่างเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อยได้ท า 
 หนังสือตอบกลับว่ายังไม่ได้เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อยทราบขอเลื่อนการช าระ

ค่าใช้จ่ายออกไป วันนี้ขอแจ้งให้ทางสภาเทศบาลฯ ทราบว่า เงินมีแล้ว 
 (MOA) ท าแล้ว สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จะท าเรื่องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๙,๔๑๕ บาท ค่ะ ขอน าเรียนให้ทางสภาเทศบาลฯ ทราบค่ะ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นางเกศรินทร์  โยมจีน - ขออนุญาตค่ะ จะต้องมีการท าประชาคมเรื่องการเพ่ิมอัตราการเก็บค่าขยะ คือ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง ๑. มีค่าก าจัดขยะ  ๒. ค่าเก็บขยะ เก็บผู้ประกอบการร้านค้าคนละราคากับประชาชนทั่วไป ค่ะ 
นายธานี  สามสี - ผมขอเสนอให้เก็บค่าขยะของประชาชนทั่วไปในอัตราเรทเดิมคือบ้านละ ๒๐ บาท 
สมาชิกสภาเทศบาล และเพ่ิมเก็บค่าขยะของผู้ประกอบการ ร้านค้า อีกเรทครับ 
นายพีระพงษ์  ศุภจอมชัย- ขออนุญาตปรึกษาหารือ เรื่อง การปรับปรุงตลาดสดท่าเสา กระผมได้ไปดูช่างปู 
สมาชิกสภาเทศบาล กระเบื้อง เสาปูนจะหมดสภาพหรือเปล่า เหล็กผุหมดแล้วครับ ถ้าช่างโป๊ปูนอย่างเดียวคงไม่ได้

มาตรฐาน ผมแนะน าว่าควรเสริมฐานเสาให้ดีขึ้นครับ 
นางเกศรินทร์  โยมจีน - ช่างจะด าเนินการก่ออิฐให้ สูง ๑ เมตร ค่ะ เสริมฐานขึ้นมาให้ค่ะ  
ผู้อ้านวยการกองช่าง  
นายธานี  สามสี - หลังคาตลาดท าเชื่อมต่อกันหรือไม่ครับ เวลาฝนตกประชาชนจะได้ไม่เปียกฝน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางเกศรินทร์  โยมจีน  - เมื่อปีที่ผ่านมา ทางสภาเทศบาลฯ อนุมัติให้สร้างตลาดสด ๘๐๐,๐๐๐ บาท วันที่  
ผู้อ้านวยการกองช่าง ขออนุมัติสภาเทศบาลฯ ได้ส่งแบบมาให้ดูแล้วค่ะ ว่าล็อคเท่านี้ ตามแบบ ตอนนี้แก้ไขอะไรไม่ได้ 

ท าได้แค่ท่ีประมาณการมาค่ะ กองช่างมีงบจ้างเหมาบริการอยู่ ถ้าจะท าหลังคาตลาดเชื่อมต่อกันก็
สามารถท าได้ค่ะ  

นายธานี  สามสี - ขอให้กองช่างด าเนินการตัดกิ่งไม้สองข้างทางบริเวณชุมชนปากแซงด้วยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางเกศรินทร์  โยมจีน  - กองช่างด าเนินการท าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง 
นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช - ขออนุญาตค่ะ ฝากเรื่องจากเจ้าหน้าที่ส านักปลัดเทศบาล แจ้งสมาชิกสภา 
รก.ปลัดเทศบาล/เลขานุการ เทศบาลทุกท่านโดยตรง ล าดับแรกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์ก่อน เวลา

ติดต่อประสานงาน ถ้ามีโครงการที่เชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมโครงการจะใช้ 
 วิธีการแจ้งทางไลน์ก่อน แต่ถ้าติดต่อทางไลน์ไม่ได้จะโทรแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้ทุกท่านตอบ

รับการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ด้วยเพราะมีระยะเวลาก าหนด เจ้าหน้าที่ 
 จะต้องจัดท าค าสั่งให้สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการทุกครั้ง อ่านไลน์แล้วตอบว่าไป

หรือไม่ไปด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่จัดท าโครงการแจ้งมา และขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุก
ท่านถือปฏิบัติด้วยค่ะ 

…/นายวีระ 
 
 
 



- ๑๕ – 
 

นายวีระ  เหรียญเชย - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ท าให้การประชุมส าเร็จตามระเบียบวาระการ

ประชุมทุกวาระ ผมขอปิดการประชุม 
  

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

(ลงชื่อ).........นางสาวรุ่งทิพย์      เหมทอง.....ผู้บันทึกการประชุม 
    (นางสาวรุ่งทิพย์      เหมทอง) 
   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

(ลงชื่อ)............นางสาวปารีณา    ภัทรวรรณเวช......เลขานุการสภาเทศบาล 
     (นางสาวปารีณา    ภัทรวรรณเวช) 

            รก.ปลัดเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ).........นายพีระพงษ์    ศุภจอมชัย............สมาชิกสภาเทศบาล 
    (นายพีระพงษ์    ศุภจอมชัย) 
 

(ลงชื่อ)...........นายธานี     สามสี........................สมาชิกสภาเทศบาล 
     (นายธานี     สามสี) 

 

(ลงชื่อ)............นายวิเชียร   รอดทับทิม..............สมาชิกสภาเทศบาล 
     (นายวิเชียร   รอดทับทิม) 

 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ ลงวันที่  ๑๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๖ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒                       
 

(ลงชื่อ)................นายวีระ   เหรียญเชย..............ประธานสภาเทศบาล 
                   (นายวีระ   เหรียญเชย) 

 


