
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓ 

ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม    ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 

(อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่ ๓) 
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 

๑.นายชัยทัด  สายแก้ว  ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๒.นายหนูสินธิ ์  สังครุฑ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๓.นายมานิต      ครุฑต าค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๔.นายส าพันธุ์    โคตรรวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๕.นางไกรษร    อุปศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๖.นายอัมพร    แสนบรรดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๗.นายอ านวย    โสบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๘.นางอุทุมพร  เติมทานามล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๙.นางเทวรัตน์    สาขามุละ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๐.นายประเชิญ   ขวัญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๑.นางประทีป    ลาดบาศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๒.นายสมเกียรติ  แสนแพงพัด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๓.นายณัฏฐนันท์   พลนิโคตร  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายชัย  สุริรมย์   นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
 ๒.นายประเวช  ไชยฮาด   รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
 ๓.นายไพบูลย์  ไกรษรวงค์  รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
 ๔.นายดานัยกร  พรมพันธุ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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 ๕. นายวรวิทย์    วภักดิ์เพ็ชร  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๖. นายทรงพล  เนื่องสิทธะ  ปลัดเทศบาล  
 ๗.นายยุทธ์ศักดิ์  กุลสานต์  รองปลัดเทศบาล 

๘. นายธีระพงษ์  ขาวประภา  หัวหน้าส านักปลัด 
 ๙.นางร่มทิพย์  กานุสนธิ์  ผอ.กองคลัง 
 ๑๐.นางสมปอง  ข่วงทิพย์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๑๑.นางอรอุมา  วันสวัสดิ ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 ๑๒.นางอินทรา  ศรีละวัลย์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๓. นางอรทัย  เมาะราษี  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 ๑๔ นายชัยยา  อุปพงษ์   นักพัฒนาชุมชน 

๑๕ นายธีรยุทธ  กุลสละ   หน.ฝ่ายการโยธา 
 ๑๖ นางสาววัลภา พรมบรรดิษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๗. นางสาวกุลธิดา   ราษฏณ์เหนือ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐  น. 
 

เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว   เลขานุการสภาเทศบาล    ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล      
เข้าห้องประชุมส าหรับวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งสิ้น   ๑๒  คน เลขานุการสภาเทศบาลได้เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ เปิดประชุมตามระเบียบฯ ต่อไป เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานสภา
เทศบาล  ได้กล่าวเปิดการประชุมสภา   สมัยสามัญ สมัยที่   ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๑  วันที่  ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓   
โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
   

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
-  ไม่มี 

ที่ประชุม     -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เรื่องเดิม     
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ  ได้ประชุมสภา  สมัยสามัญ   สมัยที่ ๓  ครั้งที ่  ๑     

ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่    ๒๐  สิงหาคม   ๒๕๖๓   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ           
(อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่  ๓) 
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   ข้อเท็จจริง 
ส านักงานเลขานุการสภา ฯ  ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว  ให้สมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ  ได้ตรวจสอบพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

 

   ข้อเสนอ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ   สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑    
ประจ าปี  ๒๕๖๓ เมื่อวันที่   ๒๐  สิงหาคม   ๒๕๖๓   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเชียงเครือ  (อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่  ๓) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๔  (วาระท่ี  ๒  แปรญัตติ) 

   
เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ   ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ     
สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๓  ครั้งที ่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม   
๒๕๖๓  ไปแล้วนั้น   ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ ๕๑  ก าหนดว่าในการพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา   เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่ 
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น   เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง 
อ่ืน  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน 
ข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  และสภา 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ  
๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ เ พ่ือน าไปแปรญัตติ เรียบร้อยแล้ว   และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานการประชุมให้สภาเทศบาลแล้ว  โดยประธานสภา
ส่งรายงานการแปรญัตติต่อสมาชิกเพ่ือทราบแล้ว 
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ประธานสภาฯ     ขอเชิญประธานคะกรรมการแปรญัตติเสนอรายงานต่อที่ประชุม 
นางอุทุมพร  เติมทานาม    เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตลอดจน 
ประธานคณะกรรมการฯ  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านดิฉัน นางอุทุมพร  เติมทานาม  ประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติ  ได้น าเสนอรายละเอียด ดังนี้   
 เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านดิฉัน นางอุทุมพร  เติมทานาม  ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ   
ขอน าเสนอรายละเอียดการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือได้ประชุมสภา 
เทศบาลต าบลเชียงเครือเมื่อ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  เพ่ือ พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติ
ก าหนด วันยื่นญัตติ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓  สิงหาคม ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ -
๑๖.๓๐ น. และก าหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่   ๒๕ – ๒๖  
สิงหาคม ๒๕๖๓  นั้น  การแปรญัตติ  การพิจารณา  และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ 
ต่อที่ประชุมสภา ฯ รับทราบ  โดยในวาระที่สอง การแปรญัตติ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรียื่นขอเสนอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ดังนี้ 
๑. นายส าพันธ์  โคตรวงศ์   ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ ในส่วนงบประมาณรายการใน 
หน้า  ๑๐๘  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบด าเนินการค่าวัสดุวัสดุ
การเกษตร  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์สารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  วัสดุเพาะช า  ปุ๋ย  อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด  
เชือก  จอบ  เสียม  กรรไกรตัดหญ้า  ฯลฯ เป็นต้น (ส านักปลัดเทศบาล)   โดยเสนอ
ปรับลด ๕๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนีผู้้ยื่นค าร้องไม่ได้สงวนค าแปรญัตติไว้    
๒. นายอัมพร แสนบรรดิษฐ์  ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ รายการในหน้า ๖๔  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) งานบริการสาธารณสุขและแผนงานสาธารณสุขอ่ืน 
วัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขยะ ค่า
อุปกรณ์ท าความสะอาดรถบรรทุกขยะและการชะล้างตลาด  โดยเสนอปรับลด 
๕๐,๐๐๐ บาท บาท  ทั้งนี้ผู้ยื่นค าร้องไม่ได้สงวนค าแปรญัตติไว้ 
๓. นายหนูสินธ์ สังครุฑ  ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ ๒  โครงการ ดังนี้ 

๑.  รายการในหน้า ๗๒(กองช่าง)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
งบประมาณตั้งไว้ ๗๑๕,๐๐๐  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  โดยเสนอตัดท้ังโครงการ  ทั้งนี้ผู้ยื่นค าร้อง
ไม่ได้สงวนค าแปรญัตติไว้ 

๒. รายการในหน้า ๑๑๔ งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัก ค่าบ ารุงสันนิบาต 
เทศบาลแห่งประเทศไทย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๗๔,๗๐๐ บาทโดยเสนอปรับลด  
๒๔,๗๐๐ บาท บาท  ทั้งนี้ผู้ยื่นค าร้องไม่ได้สงวนค าแปรญัตติไว้ 
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๔.นายประเชิญ  ขวัญเมือง ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ  รายการ ๑๐๗ (กองการศึกษา)  
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โดยเสนอปรับลด ๕๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ผู้ยื่นค าร้องไม่ได้สงวนค าแปรญัตติไว้ 
๕.นายชัย  สุริรมย์ นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ  
ประมาณการรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ ขอเพ่ิมเติมรายจ่าย อีก  ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๕๕,๒๙๑,๘๙๐ บาท 
 

คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกันแล้ว  รายละเอียดตาม 
เอกสารที่น าเสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่
สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ  เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปร
ญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน และที่ประชุม
สภามีมติให้ปรึกษาพิจารณาต่อไป 
 
จากผลการพิจารณาของคณะกรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติดังนี้ 
๑. เห็นด้วยกับนายส าพันธ์  โคตรวงศ์   ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ ในส่วนงบประมาณ 
รายการในหน้า  ๑๐๘  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบด าเนินการค่า
วัสดุวัสดุการเกษตร  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์
สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  วัสดุเพาะช า  ปุ๋ย  อุปกรณ์ในการขยายพันธ์
พืช เช่น ใบมีด  เชือก  จอบ  เสียม  กรรไกรตัดหญ้า  ฯลฯ เป็นต้น (ส านัก
ปลัดเทศบาล)   โดยเสนอปรับลด ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
โดยไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอความเห็นไว้ในการประชุม 
๒. เห็นด้วยกับนายกเทศมนตรีที่ได้ยื่นญัตติแปรเพ่ิมงบประมาณได้ยื่นค าขอแปร 
ญัตติ ประมาณการรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ขอเพ่ิมเติมรายจ่าย อีก  ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๕๕,๒๙๑,๘๙๐ บาท  
โดยไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอความเห็นไว้ในการประชุม 
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี๒ต่อไป 

 
เลขานุการสภาฯ    ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ  ๕๑  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียง 
ตามล าดับข้อ  เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการ 

 



 
-๖- 

 

แก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีกถ้า 
ข้อความในข้อใดที่ได้ลงมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก  ในกรณีที่มีมติส่ง
ปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว      การพิจารณาเฉพาะ
ข้อนั้น ๆ  เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ  ต่อไป  
สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ระงับไว้นั้นตาม 
วรรคสามแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น         
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการ
ประชุมวาระท่ีสอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้  เท่านั้น 

 
ประธานสภาฯ  จากรายงานผลการพิจารณาของคณะกรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติดังนี้ 
๑. เห็นด้วยกับนายส าพันธ์  โคตรวงศ์   ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ ในส่วนงบประมาณ 
รายการในหน้า  ๑๐๘  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบด าเนินการค่า
วัสดุวัสดุการเกษตร  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์
สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  วัสดุเพาะช า  ปุ๋ย  อุปกรณ์ในการขยายพันธ์
พืช เช่น ใบมีด  เชือก  จอบ  เสียม  กรรไกรตัดหญ้า  ฯลฯ เป็นต้น (ส านัก
ปลัดเทศบาล)   โดยเสนอปรับลด ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
โดยไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอความเห็นไว้ในการประชุม 
๒. เห็นด้วยกับนายกเทศมนตรีที่ได้ยื่นญัตติแปรเพ่ิมงบประมาณได้ยื่นค าขอแปร 
ญัตติ ประมาณการรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ขอเพ่ิมเติมรายจ่าย อีก  ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๕๕,๒๙๑,๘๙๐ บาท  
โดยไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอความเห็นไว้ในการประชุม 
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี๒ต่อไป 

 
 
 
 
 



 
-๗- 

 
ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามในที่ประชุมหรือไม่ก็จะขอลงมติในวาระที่๒
   ในชั้นของการพิจารณาแปรญัตติต่อสภา   

ก่อนที่จะมีการลงมติมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับ
องค์ประชุม 

เลขานุการสภา เรียนประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุม
ครับ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมเรียนร้อยแล้ว 

ประธานสภา  ขอเสนอต่อที่ประชุมดังนี้   
๑. ท่านใดเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ (ร่างเดิม) 
 ที่เสนอต่อที่ประชุม วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ขอมติที่ประชุม 
เห็นด้วย  ไม่มี 
ไมเ่ห็นด้วย  ๑๐ เสียง 
งดออกเสียง ๑  เสียง 
๒.  ท่านใดเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอต่อที่ประชุม 
สภาในวันนี้ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ต่อสมาชิกทุกท่าน 
ขอมติที่ประชุม 
เห็นด้วย  ๑๐ ไม่มี 
ไม่เห็นด้วย   ๐ เสียง 
งดออกเสียง ๑   เสียง 
สรุปผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระท่ี ๒ 
ที่ประชุมเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอ 
ต่อท่ีประชุม 

 
 
 
 
 
 



 
-๘- 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(วาระท่ี   ๓ ลงมติ) 
 

ประธานสภาฯ ตามท่ี  ที่ประชุมสภาได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน  วาระท่ี  ๒      
แปรญัตติ  และในระเบียบวาระท่ี  ๓ ที่ประชุมสภาต้องพิจารณาลงมติ ต่อไป 
ขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณาในวาระท่ีสาม  เพื่อลงมติว่า 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  สมควรตราเป็น
เทศบัญญัติหรือไม่ โดยในวาระนี้  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติให้มีการ
อภิปรายถ้ามีเหตุอันควร และท่ีประชุมได้ลงมติไม่มีมีการอภิปราย 

 

เลขานุการสภาฯ  ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
ข้อ ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ฑ.ศ. ๒๕๖๓ 
หรือไม่ 

 

ประธานสภาฯ  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา โดยสมาชิกครบองค์ประชุมแล้วขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม พิจารณาลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
เห็นชอบ   ๑๑     คน   
ไม่เห็นชอบ  -  คน 
งดออกเสียง          ๑       คน 
สรุปสภาเทศบาลฯเห็นชอบการพิจารณาลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 
-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ญัตติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓  
ข้อ ๒๗  

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาถึงการการ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัต ิของสภาท้องถิ่น ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม 

 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายชัย  สุริรมย์ นายกเทศมนตรี 
ต าบลเชียงเครือ 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้ 
 
โอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
๑. โอนลด   แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

   งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งบ  ลงทุน   
   หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   รายการ  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาค าไฮ  หมู่ที่ ๑๐ 
   งบประมาณอนุมัติ  ๕๘๗,๐๐๐   บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด   ๒๒๒,๒๐๐  บาท 
   โอนลด   ๒๐,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือหลังโอนลด   ๒๐๒,๒๐๐   บาท 
 

โอนเพิ่ม  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   งบ  ลงทุน   
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   รายการ  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   
   งบประมาณอนุมัติ  -    บาท 
   โอนเพิ่ม   ๒๐,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือหลังโอนเพ่ิม   ๒๐,๐๐๐  บาท 



-๑๐- 
 
 

ค าชี้แจง  เพ่ือจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ  SVGA   ขนาด  ๓,๖๐๐   
ANSI Lumens   จ านวน   ๑  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้  
๑.เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวิดีโอ 

   ๒.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
   ๓.ระดับSVGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
   ๔.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า 
   (ส านักปลัดเทศบาล) 

- ตั้งตามราคาสืบทราบตามท้องตลาด  เนื่องจากครุภัณฑ์ท่ีจะซื้อเป็นรายการนอก
มาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ (ธันวาคม ๒๕๖๒)  
  
๒. โอนลด   แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

   งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งบ  ลงทุน   
   หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   รายการ  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาค าไฮ  หมู่ที่ ๑๐ 
   งบประมาณอนุมัติ  ๕๘๗,๐๐๐   บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด   ๒๐๒,๒๐๐  บาท 
   โอนลด   ๕,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือหลังโอนลด   ๑๙๗,๒๐๐   บาท 
     โอนเพิ่ม  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   งบ  ลงทุน   
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   รายการ  จอรับภาพ   
   งบประมาณอนุมัติ  -    บาท 
   โอนเพิ่ม   ๕,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือหลังโอนเพ่ิม   ๕,๐๐๐  บาท 
   ค าชี้แจง  เพ่ือจัดซื้อจอรับภาพ    จ านวน  ๑  จอ  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 

๑.ขนาดเส้นทแยงมุม  ขนาด  ๑๐๐  นิ้ว  หรือ ๖๐x๘๐  นิ้ว  หรือ  ๖๐x๘๔  นิ้ว  หรือ 
๖๔x๘๔  นิ้ว   หรือ  ๕x๗  ฟุต  หรือ  ๖x๖  ฟุต   
๒.จอม้วนเก็บในกล่องได้ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 
 



-๑๑- 
 
- ตั้งตามราคาสืบทราบตามท้องตลาด  เนื่องจากครุภัณฑ์ท่ีจะซื้อเป็นรายการนอก 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  (ธันวาคม ๒๕๖๒)   

 
๓. โอนลด   แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

   งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งบ  ลงทุน   
   หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   รายการ  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาค าไฮ  หมู่ที่ ๑๐ 
   งบประมาณอนุมัติ  ๕๘๗,๐๐๐   บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด   ๑๙๗,๒๐๐   บาท 
   โอนลด   ๓๔,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือหลังโอนลด   ๑๖๓,๒๐๐   บาท 
 

โอนเพิ่ม  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   งบ  ลงทุน   
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   รายการ  เครื่องปรับอากาศ  
   งบประมาณอนุมัติ  -    บาท 
   โอนเพิ่ม   ๓๔,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือหลังโอนเพ่ิม   ๓๔,๐๐๐  บาท 
    

ค าชี้แจง  เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบติดผนัง   
ขนาด  ๑๒,๐๐๐  บีทียู   
จ านวน  ๒  เครื่อง  ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐  บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 
๑) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  ๑๒,๐๐๐ บีทียู 
๒) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์๕ 
๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย 
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
๕) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ(นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
 



-๑๒- 
 
๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  
- สวิตช ์๑ ตัว 
- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  ๔  เมตร 
- สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
- ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ (ธันวาคม ๒๕๖๒)   

 
๔. โอนลด   แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

   งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งบ  ลงทุน   
   หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   รายการ  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาค าไฮ  หมู่ที่ ๑๐ 
   งบประมาณอนุมัติ  ๕๘๗,๐๐๐   บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด   ๑๖๓,๒๐๐   บาท 
   โอนลด   ๓๐,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือหลังโอนลด   ๑๓๓,๒๐๐   บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
   งบ  ด าเนินงาน   
   หมวด  ค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   รายการ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   
   งบประมาณอนุมัติ  -    บาท 
   โอนเพิ่ม   ๓๐,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือหลังโอนเพ่ิม   ๓๐,๐๐๐  บาท 
    

ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการปฏิบัติราชการ เช่น การรังวัดออก
หรือตรวจสอบที่ดินหรือทางสาธารณประโยชน์ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
(ส านักปลัดเทศบาล) 

 
๕. โอนลด   แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

   งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งบ  ลงทุน   
   หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

รายการ  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศาลา  หมู่ที่ ๑๒  
(ถนนสายชัยพร) 

   งบประมาณอนุมัติ  ๕๔๑,๐๐๐   บาท 



    
-๑๓- 

 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด   ๒๑๙,๕๐๐  บาท 

   โอนลด   ๑๕๕,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือหลังโอนลด   ๖๔,๕๐๐   บาท 
 

โอนเพิ่ม  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   งบ  รายจ่ายอื่น   
   หมวด  รายจ่ายอื่น 
   ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายอื่น 
   รายการ  โครงการรวบรวมและจัดท ารายงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ๘ ขั้นตอน เพ่ือ 

ด าเนินงานโครงการธนาคารน้ าใต้ดินพ้ืนที่เทศบาลต าบลเชียงเครือ   
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร   

   งบประมาณอนุมัติ  -    บาท 
   โอนเพิ่ม   ๑๕๕,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือหลังโอนเพ่ิม   ๑๕๕,๐๐๐  บาท 
    

ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรวบรวมและจัดท า 
รายงานการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ๘ ขั้นตอน เพ่ือด าเนินงานโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยจ้าง
หน่วยงานรัฐบาล หรือเอกชนด าเนินการส ารวจ ศึกษาและรายงานข้อมูลลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์และลักษณะทางธรณีวิทยา/อุทกธรณีวิทยาของพ้ืนที่ต าบลเชียงเครือ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (กองช่าง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
๒.โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ  กิจการประปา 
๑.โอนลด   แผนงาน  การพาณิชย์ 

   งาน  กิจการประปา 
   งบ  ลงทุน   
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   รายการ  ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน   
   งบประมาณอนุมัติ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด   ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
   โอนลด   ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือหลังโอนลด  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
 
 



-๑๔- 
 

โอนเพิ่ม  แผนงาน  การพาณิชย์ 
   งาน  กิจการประปา 
   งบ  ลงทุน   
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   รายการ  โครงการขุดลอกสระน้ าหนองหารส าหรับระบบประปาหมู่บ้าน   

บ้านเชียงเครือ  หมู่ที่ ๑   
   งบประมาณอนุมัติ  -    บาท 
   โอนเพิ่ม   ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือ   ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
    

ค าชี้แจง  เพ่ือใช้ส าหรับขุดลอกสระน้ าหนองหาร ส าหรับระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑  
รายละเอียด ดังนี้ 
๑. ขุดลอก ขนาดปากกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ขนาดก้น
กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๖,๑๖๔ ลบ.ม. 
๒. ขุดลอกสะดือ ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นกว้าง 
๔.๐๐ เมตร   
ยาว ๔.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๑๕๖ ลบ.ม.  
๓. ขุดลอกร่องน้ า ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร  
ขนาดก้นกว้าง ๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๑,๖๒๕ ลบ.ม. 
ติดตั้งป้ายเตือนน้ าลึก จ านวน ๑ ป้าย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ก่อสร้างตามแบบก่อสร้างเทศบาลต าบลเชียงเครือ เลขที่ ๒๗๕/๒๕๖๓  (กองช่าง) 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓   
หน้าที่ ๒๐  ล าดับที่  ๔๗   

 
๒.โอนลด   แผนงาน  การพาณิชย์ 

   งาน  กิจการประปา 
   งบ  ลงทุน   
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   รายการ  ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน   
   งบประมาณอนุมัติ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด   ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
   โอนลด   ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือหลังโอนลด   -    บาท 
     
 
 



-๑๕- 
 

โอนลด  แผนงาน  การพาณิชย์ 
   งาน  กิจการประปา 
   งบ  บุคลากร   
   หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนพนักงาน 
   งบประมาณอนุมัติ  ๒๓๙,๖๔๐   บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด   ๒๓๙,๖๔๐  บาท 
   โอนลด   ๑๖๔,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือหลังโอนลด   ๗๕,๖๔๐   บาท 
 

โอนเพิ่ม  แผนงาน  การพาณิชย์ 
   งาน  กิจการประปา 
   งบ  ลงทุน   
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   รายการ  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าจากหนองหารเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน  

บ้านเชียงเครือ  หมู่ที่ ๑   
   งบประมาณอนุมัติ  -    บาท 
   โอนเพิ่ม   ๖๖๔,๐๐๐  บาท 
   คงเหลือหลังโอนเพ่ิม   ๖๖๔,๐๐๐  บาท 

 
ค าชี้แจง  เพ่ือใช้ในการก่อสร้างสถานีสูบน้ าจากหนองหารเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน   
รายละเอียดดังนี้ 

   - ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ าตามแบบกรมทรัพยากรน้ า  เลขที่  ๔๑๓๐๐๓ 
   - ก่อสร้างระบบส่งน้ าดิบจากโรงสูบน้ าไปยังอาคารกรองน้ าผิวดิน 
   - ประสานระบบไฟฟ้าโรงสูบ 
   - ติดตั้งปั๊มหอยโข่งขนาด ๓ เฟส  ๗.๕  แรงม้า จ านวน  ๒  เครื่อง พร้อมท่อดูดน้ าดิบ 

จากแหล่งน้ า 
   - ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน  ๑  ป้าย 
   ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลเชียงเครือ  เลขที่  ๒๗๖/๒๕๖๓  (กองช่าง) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
    หน้าที่ ๒๐ ล าดับที่ ๔๘   

 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 
ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามในที่ประชุมหรือไม่ ก็จะขอลงมติ 

ก่อนทีจ่ะมีการลงมตมิตเิห็นชอบฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 
เลขานุการสภา เรียนประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุม

ครับ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมเรียนร้อยแล้ว 
ประธานสภา  ขอเสนอต่อท่ีประชุมดังนี้   
   ท่านใดเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ    ๑๑   คน 
   ไม่อนุมัติ        - คน 
   งดออกเสียง    ๑ คน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   แก้ไขเปลี่ยนแปลงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๙ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาถึงการการ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัต ิของสภาท้องถิ่น ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม 

 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายชัย  สุริรมย์ นายกเทศมนตรี 
ต าบลเชียงเครือ 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัต ิของสภาท้องถิ่น 
  
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

   งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งบ  ลงทุน   
   หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   รายการ  โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาผิวดิน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ 
   งบประมาณอนุมัติ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 



-๑๗- 
 
     ข้อความเดิม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาผิวดิน บ้านทุ่งพัฒนา  
หมู่ที ่๑๖ รายละเอียดดังนี้ 

             ๑) ติดตั้งถังตกตะกอนพร้อมระบบกวนตะกอน จ านวน ๑ ชุด 
             ๒) ติดตั้งถังเก็บน้ าใส จ านวน ๑ ชุด 
             ๓) ติดตั้งแพสูบน้ า จ านวน ๑ ชุด 
             ๔) ติดตั้งเครื่องสูบน้ าพร้อมตู้ควบคุม จ านวน  ๑ เครื่อง 
             ๕) ติดตั้งเครื่องกรองน้ าประปาดื่มได้ จ านวน ๑ เครื่อง 
             ๖) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ A (๔๕) พร้อมขออนุญาตการไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง   
             ท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลเชียง 

เครือ เลขที ่๑๗/๒๕๖๓ (กองช่าง) 
  

           - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๓ ล าดับที่  ๔๖       
 
              ข้อความใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาผิวดิน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ 
รายละเอียด ดังนี้ 

             - ก่อสร้างถังน้ าใส ขนาดจุ ๒๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า  
เลขที่ ๒๒๑๑๐๒๕                                             
- ก่อนสร้างป้ายบอกระดับน้ าในถังน้ าใส ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า เลขที่ ๙๙๑๐๔๓ 

             - ท าการประสานระบบท่อส่งน้ าดิบและระบบท่อส่งน้ าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม  
พร้อมเปลี่ยนวัสดุกรอง 

             - ท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย  
ตามแบบเทศบาลต าบลเชียงเครือ  เลขที่ ๒๗๔/๒๕๖๓ (กองช่าง) 

     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๓ ล าดับที่  ๔๖ 
 
ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามในที่ประชุมหรือไม่ ก็จะขอลงมติ 

ก่อนที่จะมีการลงมตมิตเิห็นชอบฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 
เลขานุการสภา เรียนประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุม

ครับ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมเรียนร้อยแล้ว 
 
 
 
 



 
-๑๘- 

 
ประธานสภา  ขอเสนอต่อท่ีประชุมดังนี้   
   ท่านใดเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบประมาณรายจ่าย 
มติที่ประชุม  อนุมัติ    ๑๑   คน 
   ไม่อนุมัติ        - คน 
   งดออกเสียง    ๑ คน 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
 

   ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านที่จะหารือก็ขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
              (นายณัฏฐนันท์  พลนิโคตร) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
    (ลงชื่อ)                                       

(นายชัยทัด  สายแก้ว) 
                            ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 

 


