
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑  หนา้ 1 จาก ๑๕ หน้า  
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก  ประจ าปี 25๖๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๑ กุมภาพันธ์ 2๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

*******************  
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวธภัฎ  ไชยกุล ประธานสภาเทศบาล ธภัฎ  ไชยกุล  
๒ นายวันชัย   ศรีธัญ สมาชิกสภาเทศบาล วันชัย   ศรีธัญ  
๓ นางดวงพร  ธานี สมาชิกสภาเทศบาล ดวงพร  ธานี  
๔ นายใหม่  ค าประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล ใหม่  ค าประเสริฐ  
๕ นายเกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์  
๖ นางเคียงฟ้า  รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เคียงฟ้า  รุ่งเรือง  
๗ นางมาลา  ศรีดาโคตร สมาชิกสภาเทศบาล มาลา  ศรีดาโคตร  
๘ นายศักดิ์ชัย  บุญตา รองประธานสภาเทศบาล ศักดิ์ชัย  บุญตา  
๙ สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม เลขานุการสภา สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม  

 
ผู้ลาประชุม    จ านวน   -    คน   
ผู้ขาดประชุม    จ านวน   -    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประสาร   แพงศรี รองนายกเทศมนตรี ประสาร   แพงศรี  
๒ นายพิเชษฐ์  วิเศษรอด เลขานุการนายกเทศมนตรี พิเชษฐ์  วิเศษรอด  
๓ จ่าเอกศุภัช  อภัยจิตต์ ปลัดเทศบาล จ่าเอกศุภัช  อภัยจิตต์  
๔ นางจีรภัทร  วรพิมพ์รัตน์ นักวิเคราะห์ ฯ  จีรภัทร  วรพิมพ์รัตน์  
๕ น.ส.กาญจน์สุดา  แก้วอุดม หัวหน้าส านักปลัด กาญจน์สุดา  แก้วอุดม  
๖ นายอุทัย  เกษมทาง นายกเทศมนตรี อุทัย  เกษมทาง  
๗ นายพิบูลชัย   ศรีเข้ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา พิบูลชัย   ศรีเข้ม  

 
เวลา  ๐๙.๐๕ น.   เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม  สมาชิก

สภาเทศบาลมาพร้อมกัน ณ ที่ประชุมแล้ว  จ านวน  ๘  ท่าน ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และ ผู้เข้าร่วมประชุม 

ประจ าที่นั่ง เชิญประธานสภาฯ จุด ธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย น าสวดมนต์      
ไหว้พระ    

เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศเรียกประชุม  ระเบียบวาระการประชุม และ 
เชิญประธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป  



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑  หนา้ 2 จาก ๑๕ หน้า  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕  น. 
ประธานสภาฯ  กล่าวทักทายต่อที่ประชุมพร้อมกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวารระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 

๑.๑ เรื่อง การประชาคมชาวบ้านในการขุดสระกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  โดยกรมทรัพยากรน้ าจะเป็นผู้ด าเนินการประชุม
ประชาคม 

๑.๒ เรื่อง การด าเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเมืองศรีไค     
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี 
25๖๐  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  

ประธานสภา   แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม 
   อีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  
    ที่ประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานการ 
   ประชุมดังกล่าว  ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการเพ่ิมเติม ในรายงาน
   การประชุม  
ประธานสภา   ต่อไปจะเป็นการขอมตทิี่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา 
   เทศบาลต าบลเมืองศรีไค  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี 25๖๐  เมื่อวันที่  
   ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมือง

ศรีไค  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี 25๖๐  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐   
ด้วยมติ ( เวลา ๐๙.๔๒ น. ) 

   รับรอง    จ านวน     ๗   เสียง   
   ไม่รับรอง   จ านวน     - เสียง   
   งดออกเสียง   จ านวน    ๑ เสียง   (ประธานสภา) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ  3.1 เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2559 และวันเริ่มประชุม

สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2560 
  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย

แรกของปี   สภาเทศบาลจะต้องก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบ กฎหมาย   
ที่เก่ียวข้องในการก าหนดสมัยประชุม  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค   



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑  หนา้ 3 จาก ๑๕ หน้า  
 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  มีดังนี้ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

  ข้อ 11  (2) ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัย
สามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับ
ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมี
ก าหนดกี่วัน 

  วรรคท้าย การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

  ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของแต่ละปี โดยน าความในมาตรา 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของ
สภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 

  มาตรา  24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้ง
แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาท้องถิ่นก าหนด  

  วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ มีข้อสงสัยในเรื่องของ ระเบียบ กฎหมาย ที่ฝ่ายเลขานุการ
สภาฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่  หากมีให้สอบถามในข้อสงสัยได้เพ่ือให้ทราบ
แนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน   

  ที่ประชุมสภาเทศบาลไม่มีข้อสงสัยใน ระเบียบ กฎหมาย ที่เลขานุการสภาฯ 
ได้แจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภา   ให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  แจ้งร่างก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 25๖๑ 
และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 256๒  เพ่ือให้สภา
เทศบาลฯ  พิจารณาต่อไป  เชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ   

เลขานุการสภาฯ  แจ้งร่างก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 25๖๑ และวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 256๒  ต่อที่ประชุมสภาฯ  ดังนี้ 

  ๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๑ ดังนี้ 
วันจันทร์ที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ตั้งแต่

วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  
  ๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑  หนา้ 4 จาก ๑๕ หน้า  
 

วันจันทร์ที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  ตั้งแต่
วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

  ๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓  ประจ าปี ๒๕๖๑ ดังนี้  
วันอังคารที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ตั้งแต่

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑    
  ๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจ าปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 

วันศุกร์ที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ 
๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑    

  ๕. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๒  ดังนี้ 
  สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี ๒๕๖๒  
  วันจันทร์ที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ตั้งแต่

วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  
ประธานสภาฯ  ขอบคุณเลขานุการสภา ฯ  ได้สอบถามต่อที่ประชุมสภาว่ามีข้อเสนอแนะ 

หรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ หรือท่านใดจะเสนอเปลี่ยนแปลงก าหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลฯ ที่ฝ่ายเลขาได้แจ้งต่อที่ประชุมไปแล้ว  เรียนเชิญได้   

  ที่ประชุมสภาฯ ได้อภิปรายถึงเรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี     
25๖๑ และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 256๒  และได้
ซักถามถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  และผู้เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามครบทุกประเด็น
แล้ว  จนไม่มีประเดน็ซักถามอีกต่อไป 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาฯ ไม่มีข้อสงสัย และหมดประเด็นค าถามแล้ว  ต่อไปจะเป็น
การขอมติที่ประชุมในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 25๖๑ และวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 256๒   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 25๖๑ และวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 256๒ ตามร่างก าหนดสมัย
ประชุมที่ฝ่ายเลขาได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ด้วยมติ (เวลา  ๐๙.๕๖ น.) 

  เห็นชอบ   จ านวน      ๗   เสียง   
  ไม่เห็นชอบ   จ านวน     - เสียง    
  งดออกเสียง   จ านวน     ๑ เสียง (ประธานสภา) 
ประธานสภา  แจ้งให้เลขานุการสภา ฯ ปิดประกาศก าหนดสมัยประชุมไว้ที่เปิดเผย ณ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์การประชุมสภา และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ต่อไป 
เลขานุการสภา  รับทราบ  
  

๓.๒ ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีต าบลเมืองศรีไคได้เสนอขออนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  มาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณในการประชุมสภา ฯ วันนี้  เชิญเลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาล  และ เชิญท่านปลัดเทศบาลใน



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑  หนา้ 5 จาก ๑๕ หน้า  
 

ฐานะที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ
ในครั้งนี้ 

 
เลขานุการสภาฯ  แจ้งการเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖๑  เป็นไปตามตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ ๓๘ วรรคสี่ นอกจากญัตติที่กฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดให้ท าเป็น
หนังสือ การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติใด ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ หรือราษฎรผู้
มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอตามกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่ต้องมีผู้รับรอง 

ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมา เข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น 

ประธานสภา   ขอบคุณเลขานุการสภา ฯ และเชิญปลัดเทศบาลชี้แจง ระเบียบ เกี่ยวกับ
   การโอนงบประมาณดังกล่าว  
ปลัดเทศบาล   กล่าวถึงรายละเอียดและเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ต่อสภาเทศบาล  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  

ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เนื่องจาก  ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.25๖๑  และมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ  การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาเทศบาล  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้ 

 
 
๑. งบประมาณที่ขอโอนจากค่าครุภัณฑ์รถเก็บขยะ งบประมาณดั้งจ่ายไว้ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 
     ๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการบริการด้านงานทะเบียน
   ราษฎร์ จ านวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอน 
   เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๑ - ๑๗) 
  ๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปวัดป่าห้วย 
   ข้าวสารเจริญธรรม หมู่ที่11 บ้านโคกเจริญ  จ านวน  ๒๖๗,๐๐๐ บาท 
   ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๑๘ ) 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑  หนา้ 6 จาก ๑๕ หน้า  
 

  ๑.๓ โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายหนองไฮ - 
   ห้วยตองแวดหมู่ที่ 1 บ้านค้อ จ านวน  ๒๗๑,๐๐๐ บาท ( รายละเอียดตาม 
   เอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561      
   หน้า ๑๘ ) 
     ๑.๔ โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า 
   วสส.  หมู่ที่ 3  บ้านศรีไคตก  จ านวน  ๓๓๖,๐๐๐ บาท ( รายละเอียดตาม 
   เอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
   หน้า ๑๘ ) 
     ๑.๕ ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแมด จ านวน 
   21,525.93 บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณ  
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๑๘ ) 
     รวมทั้งสิ้น  จ านวน  1,995,525.93  บาท 

๒. งบประมาณที่ขอโอนจากค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  งบประมาณดั้งจ่ายไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดเพื่อไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 

     ๒.๑ โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแขม 
   จ านวน  ๔๙,๙๐๐ บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงิน 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๑๙ ) 
     ๒.๒ โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแมด  
   จ านวน  ๔๙,๙๐๐ บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงิน 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๑๙ ) 
     ๒.๓  โครงการก่ อสร้ า งป้ ายศูนย์ พัฒนา เด็ ก เล็ ก  หมู่ ที่  7            
   บ้านโนนงาม  จ านวน  ๔๙,๙๐๐ บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงิน 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๑๙ ) 
     ๒.๔  โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
   บ้านแขม  จ านวน  ๔๘,๐๐๐ บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงิน 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๒๐ ) 
     รวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๑๙๗,๗๐๐  บาท 

๓. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล  งบประมาณดั้งจ่ายไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  ดังนี้ 

  ๓.๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ซอยหลังโรงเรียน
ผดุงวิทย์ถึงนานายทองพูล พิมพ์ศรี หมู่ที่ 6 บ้านมดง่ามเหนือ  จ านวน  212,000 
บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๒๑ ) 

  ๓.๒ โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า
กองทุนหมู่บ้าน-บ้านนายค าหม่อน หมู่ที่ 10 บ้านดอนบาก จ านวน   ๙๘,000 บาท  



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑  หนา้ 7 จาก ๑๕ หน้า  
 

( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  หน้า ๒๑ ) 

  ๓.๓ ชุดเครื่องเสียง  จ านวน ๙๐,000 บาท  ( รายละเอียดตาม
เอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า 
๒๑ ) 

  ๓.๔ โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน แยกโรงสีถึงนา
พ่อใหญ่สวัสดิ์ หมู่ที่ 8  บ้านอุดมชาติ จ านวน ๙๙,000 บาท ( รายละเอียด  ตาม
เอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
หน้า ๒๒ ) 

  รวมทั้งสิน้  จ านวน  499,000  บาท 
๔. ค่าจ้างเหมาบริการ  งบประมาณดั้งจ่ายไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด

เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 
  ๔.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านพ่อใหญ่    

ถูทา  หมู่ที่ 5 บ้านแมด  จ านวน 267,000 บาท ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชี
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า ๒๒ ) 

  ๔.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลิง     
หมู่ที่ 7 บ้านโนนงาม จ านวน 267,000 บาท ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561       หน้า ๒๒ ) 

  ๔.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายใส 
หมู่ที่ 9  บ้านมดง่ามใต้  จ านวน 26๔,000 บาท ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชี
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า ๒๒ ) 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  798,000  บาท  
๕. เงินส ารองจ่าย  งบประมาณดั้งจ่ายไว้ 650,000 บาท โอนลดเพื่อไป

ตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 
  ๕.๑ โครงการต่อเติมอาคารกองการศึกษา   เทศบาลต าบล      

เมืองศรีไค จ านวน 155 ,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  หน้า ๒๓ ) 

  ๕.๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในส านักงานเทศบาล
ต าบลเมืองศรีไค ถนนเชื่อมระหว่างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
จ านวน 57,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  หน้า ๒๓ ) 

  ๕.๓ โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จ านวน  250,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  หน้า ๒๔ ) 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  462,000 บาท 
๖. ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณดั้งจ่ายไว้ ๕๐0,000 บาท โอนลด

เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้  
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  ๖.๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายข้าง วสส.     
หมู่ที่ 3  บ้านศรีไคตก จ านวน  418,000  บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า ๒๕ ) 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  418,000 บาท 
๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณดั้งจ่ายไว้   

๔๐๐,000 บาท โอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้  
  ๗.๑ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า-สี)  จ านวน    

๑๒๐ ,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า ๒๕ ) 

  ๗.๒  เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  จ านวน    ๑๘,000 
บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า ๒๕ ) 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๑๓๘,000 บาท 
๘. ค่าจ้างเหมาบริการ  งบประมาณดั้งจ่ายไว้   ๔๐๐,000 บาท โอนลด

เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 
  ๘.๑ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อ าเภอวารินช าราบ  จ านวน    

296,599 บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า ๒๖ ) 

  ๘.๒ โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก 
แยกหอพีรนุชเพลส หมู่ที่ 4 บ้านศรีไคออก  จ านวน 84,000 บาท (รายละเอียด
ตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
หน้า ๒๖ ) 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๓๘๐,๕๙๙ บาท 
๙. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง  ๆ   

งบประมาณดั้งจ่ายไว้  230,000 บาท โอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 
  ๙.๑ ค่าระบบเสียงตามสายบ้านอุดมชาติ  หมู่ที่  8 จ านวน 

100,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า ๒๗) 

  ๙.๒ ค่าระบบเสียงตามสายบ้านโคกเจริญ  หมู่ที่ 11 จ านวน 
100,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า ๒๗) 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท                      
ประธานสภา   ขอบคุณเลขานุการสภาที่ได้แจ้งรายละเอียดการโอนงบประมาณ  
   และสอบถามท่านสมาชิกสภาว่ามีข้อสงสัยที่จะสอบถามเก่ียวกับการขออนุมัติโอน 
   งบประมาณครั้งนี้หรือไม่              
ที่ประชุม   ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้   และ 
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   สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหตุผลการขอโอน ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงการเหตุผล
   ความจ าเป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณครั้งนี้   จนหมดประเด็นข้อสอบถาม  และ
   ผู้เกี่ยวข้องได้ตอบค าถามครบทุกค าถามแล้ว  จนไม่มีผู้ใดสอบถามอีก 
ประธานสภา   ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีก ต่อไป 
   จะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาในการโอนงบประมาณรายจ่าย   
   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๒๖  โครงการ รายละเอียด ดังนี้   

๑. งบประมาณที่ขอโอนจากค่าครุภัณฑ์รถเก็บขยะ งบประมาณดั้งจ่ายไว
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 

     ๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการบริการด้านงานทะเบียน
   ราษฎร์ จ านวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอน 
   เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๑ - ๑๗) 
  ๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปวัดป่าห้วย 
   ข้าวสารเจริญธรรม หมู่ที่11 บ้านโคกเจริญ  จ านวน  ๒๖๗,๐๐๐ บาท 
   ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ 
   พ.ศ. 2561  หน้า ๑๘ ) 
  ๑.๓ โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายหนองไฮ - 
   ห้วยตองแวดหมู่ที่ 1 บ้านค้อ จ านวน  ๒๗๑,๐๐๐ บาท ( รายละเอียดตาม 
   เอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561        
   หน้า ๑๘ ) 
     ๑.๔ โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า 
   วสส.  หมู่ที่ 3  บ้านศรีไคตก  จ านวน  ๓๓๖,๐๐๐ บาท ( รายละเอียดตาม 
   เอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2561  หน้า ๑๘ ) 
     ๑.๕ ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแมด จ านวน 
   21,525.93 บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๑๘ ) 
     รวมทั้งสิ้น  จ านวน  1,995,525.93  บาท 

๒. งบประมาณที่ขอโอนจากค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  งบประมาณดั้งจ่ายไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดเพื่อไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 

     ๒.๑ โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแขม 
   จ านวน  ๔๙,๙๐๐ บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงิน 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๑๙ ) 
     ๒.๒ โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแมด  
   จ านวน  ๔๙,๙๐๐ บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงิน 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๑๙ ) 
     ๒.๓ โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7  
   บ้านโนนงาม  จ านวน  ๔๙,๙๐๐ บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชี 
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   โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๑๙ ) 
     ๒.๔  โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
   บ้านแขม  จ านวน  ๔๘,๐๐๐ บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชี 
   โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๒๐ ) 
     รวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๑๙๗,๗๐๐  บาท 

๓. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล  งบประมาณดั้งจ่ายไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  ดังนี้ 

  ๓.๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ซอยหลังโรงเรียน
ผดุงวิทย์ถึงนานายทองพูล พิมพ์ศรี หมู่ที่ 6 บ้านมดง่ามเหนือ  จ านวน  212,000 
บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๒๑ ) 

  ๓.๒ โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า
กองทุนหมู่บ้าน-บ้านนายค าหม่อน หมู่ที่ 10 บ้านดอนบาก จ านวน        ๙๘,000 
บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า ๒๑ ) 

  ๓.๓ ชุดเครื่องเสียง  จ านวน ๙๐,000 บาท  ( รายละเอียดตาม
เอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
หน้า ๒๑ ) 

  ๓.๔ โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน แยกโรงสีถึงนา
พ่อใหญ่สวัสดิ์ หมู่ที่ 8  บ้านอุดมชาติ จ านวน ๙๙,000 บาท ( รายละเอียด  ตาม
เอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 
๒๒ ) 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  499,000  บาท 
๔. ค่าจ้างเหมาบริการ  งบประมาณดั้งจ่ายไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด

เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 
  ๔.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านพ่อใหญ่    

ถูทา  หมู่ที่ 5 บ้านแมด  จ านวน 267,000 บาท ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชี
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า ๒๒ ) 

  ๔.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลิง     
หมู่ที่ 7 บ้านโนนงาม จ านวน 267,000 บาท ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561       หน้า ๒๒ ) 

  ๔.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายใส  
หมู่ที่ 9  บ้านมดง่ามใต้  จ านวน 26๔,000 บาท ( รายละเอียดตามเอกสารบัญชี
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า ๒๒ ) 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  798,000  บาท  
๕. เงินส ารองจ่าย  งบประมาณดั้งจ่ายไว้ 650,000 บาท โอนลดเพื่อไป

ตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 
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  ๕.๑ โครงการต่อเติมอาคารกองการศึกษา   เทศบาลต าบล      
เมืองศรีไค จ านวน 155 ,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  หน้า ๒๓ ) 

  ๕.๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในส านักงานเทศบาล
ต าบลเมืองศรีไค ถนนเชื่อมระหว่างอาคารส านักงานเทศบาลต าบล       เมืองศรีไค  
จ านวน 57,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  หน้า ๒๓ ) 

  ๕.๓ โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จ านวน  250,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  หน้า ๒๔ ) 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  462,000 บาท 
๖. ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณดั้งจ่ายไว้ 650,000 บาท โอนลด

เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้  
  ๖.๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายข้าง วสส.     

หมู่ที่ 3  บ้านศรีไคตก จ านวน  418,000  บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561       หน้า ๒๕ ) 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  418,000 บาท 
๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณดั้งจ่ายไว้   

๔๐๐,000 บาท โอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้  
  ๗.๑ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว -ด า-สี)  จ านวน    

๑๒๐ ,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า ๒๕ ) 

  ๗.๒  เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  จ านวน    ๑๘,000 
บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า ๒๕ ) 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๑๓๘,000 บาท 
๘. ค่าจ้างเหมาบริการ  งบประมาณดั้งจ่ายไว้   ๔๐๐,000 บาท โอนลด

เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 
  ๘.๑ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อ าเภอวารินช าราบ  จ านวน    

296,599 บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า ๒๖ ) 

  ๘.๒ โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก 
แยกหอพีรนุชเพลส หมู่ที่ 4 บ้านศรีไคออก  จ านวน 84,000 บาท (รายละเอียด
ตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
หน้า ๒๖ ) 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๓๘๐,๕๙๙ บาท 
๙. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง  ๆ   

งบประมาณดั้งจ่ายไว้  230,000 บาท โอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 
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  ๙.๑ ค่าระบบเสียงตามสายบ้านอุดมชาติ  หมู่ที่  8 จ านวน 
100,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า ๒๗) 

  ๙.๒ ค่าระบบเสียงตามสายบ้านโคกเจริญ  หมู่ที่ 11 จ านวน 
100,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า ๒๗) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  
จ านวน  ๒๖  โครงการ  ด้วยมติ  ( เวลา  ๑๑.๒๓ น. )  

อนุมัต ิ  จ านวน    ๗ เสียง 
ไม่อนุมัต ิ จ านวน    - เสียง  
งดออกเสียง จ านวน    ๑ เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา   ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหารมีข้อราชการเพ่ิมเติมที่จะด าเนินการให้ 
   เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมนี้หรือไม่  
นายกเทศมนตรี  ขอเสนอญัตติด้วยวาจาต่อประธานสภาเทศบาล   เพ่ือให้พิจารณาบรรจุเข้า

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
๒๕๖๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

ประธานสภา  พิจารณาญัตติที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอแล้ว  อนุญาตให้นายกเทศมนตรี
ต าบลเมืองศรีไค เสนอญัตติด้วยวาจาได้ 

นายกเทศมนตรี  กระผมนายอุทัย เกษมทาง นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไค  ขอเสนอญัตติ 
   ด้วยวาจาเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุม 
   สามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวน ๒ ญัตติ ดังนี้ 

๑. ญัตติขอความเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
การสาธารณสุข  

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางการด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านการสาธารณสุข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ  ตาม
หนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๐๙  ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑  ซึ่งเทศบาลได้
ด าเนินการเพ่ิมโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาเทศบาล ๔ ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และได้ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายในโครงการดังกล่าวแล้ว  
รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  

๒. ญัตติขอความเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวารินช าราบ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๖๗๖๘ ลงวันที่  ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ซึ่งก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เนื่องจากการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั้ งสองรายการต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  
มาตรา ๖๗ ทวิ ก าหนดว่า การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) และการจ่ายเงินเพ่ือการ



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑  หนา้ 13 จาก ๑๕ หน้า  
 

ลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทสบาลและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  

ดังนั้นจึงได้เสนอญัตติทั้งสองนี้  เพ่ือให้ท่านประธานสภาเทศบาลพิจารณา
บรรจุเข้าในระเบียบวาระต่อไป   

ประธานสภา   น าปรึกษาหารือต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคในเรื่องดังกล่าว   
ที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้อง

ด าเนินการใน เรื่องดังกล่าว   
นายกเทศมนตรี   ชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการต่อสภาเทศบาลจนครบทุก 
   ประเด็นค าถาม   
ประธานสภา  สอบถามเลขานุการสภาฯ ถึงระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการด าเนินการครั้งนี้ 
เลขานุการสภา  ตามข้อ ๓๘ วรรคห้า  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ก าหนดว่า  
นอกจากญัตติท่ีกฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดให้ท าเป็นหนังสือ ญัตติดังต่อไปนี้อาจ
เสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้   กล่าวคือ  ข้อ ๓๘ (๖) ญัตติที่
ประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาต และข้อ ๓๘ วรรคท้าย ก าหนดว่า ให้
ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้าดังกล่าวเข้าระเบียบ
วาระการประชุมคราวนั้น   

ประธานสภา  พิจารณาญัตติดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าญัตติทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานของเทศบาล จึงบรรจุญัตติขอความเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุน  ตาม 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  
มาตรา ๖๗ ทวิ  ประกอบด้วย  

๑. ขอความเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านการ
สาธารณสุข จ านวน ๒๒๐,๐๐๐  บาท   

๒. ขอความเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวารินช าราบ  จ านวน 
๒๒๐,๐๐๐ บาท  เข้าในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้  ในระเบียบวาระที่ ๓  ข้อ 
๓.๓ และ ๓.๔ ต่อไป 

นายกเทศมนตรี  กล่าวขอบคุณประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล  พร้อมแจกเอกสาร
ประกอบการเสนอญัตติครั้งนี้  ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจดูและพิจารณาต่อไป 

 ประธานสภา  กล่าวขอบคุณนายกเทศมนตรี และสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่ามีข้อ
สงสัยจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายเงินครั้งนี้หรือไม่ และแจ้งให้ท่านสมาชิก
ศึกษารายละเอียดและร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดและให้ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม ทีจ่ะได้รับ 

ที่ประชุม   ได้ประชุมปรึกษาหารือกันถึงญัตติดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว  และได้ซักถาม
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ตอบค าถามตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามจนครบทุกประเด็นค าถามแล้ว 
และไม่มีผู้ใดสอบถามอีก 
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ประธานสภา  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนฯ  เป็น
รายการตามล าดับดังนี้   

๑. ขอความเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านการ
สาธารณสุข  จ านวน ๒๒๐,๐๐๐  บาท   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านการ 
   สาธารณสุข  จ านวน  ๒๒๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้วยมติดังนี้ 
   (เวลา ๑๑.๔๕ น.) 

 เห็นชอบ  จ านวน    ๗ เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ จ านวน    - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน    ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ) 

๑. ขอความเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวารินช าราบ  จ านวน 
๓๐,๐๐๐  บาท  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือ
   ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอวารินช าราบ จ านวน  
   ๓๐,๐๐๐ บาท  ด้วยมติดังนี้ (เวลา ๑๑.๕๐ น.) 

 เห็นชอบ  จ านวน    ๗ เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ จ านวน    - เสียง 

  งดออกเสียง จ านวน    ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ 
ประธานสภา   กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาญัตติดังกล่าว 
   เพ่ือประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนต าบลเมืองศรีไค 
 
ประธานสภา   ๓.๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ตามข้อ ๓๘ วรรคห้า (๓) ถ้ามี ) 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ท่านใดมี 

  ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ  เชิญเสนอได้ 
ส.ท.เกียรติศักดิ์   แจ้งต่อที่ประชุมในฐานนะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้งสามท่านร่วมประชุมตรวจรายงาน
  การประชุมสภา ฯ  ครั้งนี้  ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง
  ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  

คณะกรรมการตรวจฯ  รับทราบ 
ผอ.กองการศึกษา   แจ้งเรื่องการด าเนินการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปี ๒๕๖๑ โดยขอ

ความเห็นชอบจากสภาเทสบาลก าหนดวันจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว   
ประธานสภา   สอบถามสมาชิกสภาให้ร่วมกันปรึกษาหารือถึงความเหมาะสมในการ

ก าหนดวันแข่งขันกีฬาดังกล่าว 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑  หนา้ 15 จาก ๑๕ หน้า  
 

ที่ประชุม   ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันโดยละเอียดแล้ว  ก าหนดวันจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๖๑  ในวันที่  ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ สนามกีฬา
กลางบ้านแมด  หมู่ที่ ๕  

ผอ.กองการศึกษา   กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ทุกท่าน 
เลขานุการนายก   แจ้งให้ ผอ.กองการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบในวัน

ประชุมสัญจรของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผอ.กองการศึกษา   รับทราบ 
ประธานสภา  กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ที่ได้แจ้งข้อราชการที่ทาง

เทศบาลได้ด าเนินการ  และสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่ามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
หรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
หากไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ ขอปิดประชุม  

ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๒๕  น. 
 
     (ลงชื่อ)  สิบเอก    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ( วรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม ) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่   ๗   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 25๖๑ 

 
 

     (ลงชื่อ)         
                 (นายเกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
     (ลงชื่อ)       ฟ้า   รุ่งเรือง           
                (นายใหม่   ค าประเสริฐ) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
     (ลงชื่อ)            ศรีดาโคตร       
                  (นางดวงพร  ธานี) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชมุสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑  หนา้ 16 จาก ๑๕ หน้า  
 

       สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค     
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๑   เมื่อวันที่..............เดือน..................................พ.ศ. 25๖๑ 
 
     (ลงชื่อ)       
                 ( นางสาวธภัฎ   ไชยกุล ) 
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 


