
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑    

ครั้งที่ ๒ 
วันจันทร์ที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
............................ 

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

๑ นายวันชัย   ศรีธัญ สมาชิกสภา วันชัย   ศรีธัญ  
๒ นายใหม่   ค าประเสริฐ สมาชิกสภา ใหม่   ค าประเสริฐ  
๓ นายเกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์ สมาชิกสภา เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์  
๔ นางดวงพร   ธานี สมาชิกสภา ดวงพร   ธานี  
๕ นางเคียงฟ้า  รุ่งเรือง สมาชิกสภา เคียงฟ้า  รุ่งเรือง  
๖ นายศักดิ์ชัย  บุญตา รองประธานสภา ศักดิ์ชัย  บุญตา  
๗ น.ส.ธภัฎ   ไชยกุล ประธานสภา ธภัฎ   ไชยกุล  
๘ ส.อ.วรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม เลขานุการสภา ส.อ.วรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม  
     

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

๑ นายอุทัย  เกษมทาง นายกเทศมนตรี อุทัย  เกษมทาง  
๒ จ.อ.ศุภัช   อภัยจิตต์ ปลัดเทศบาล จ.อ.ศุภัช   อภัยจิตต ์  
๓ นายอิสรานุวัฒน์ สาระวิจารย์ นายช่างโยธา อิสรานุวัฒน์ สาระวิจารย์  
๔ นางจิรภัทร  วรพิมพ์รัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ  จิรภัทร  วรพิมพ์รัตน์  
     

 
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เลขานุการสภาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาจากสมุดลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภา

สมาชิกสภาเทศบาลมาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาฯ  จ านวน  ๗  ท่าน  ถึงเวลานัด
ประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม นั่งประจ าที่ 
และเชิญประธานสภาฯ จุด ธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย น าสวดมนต์ไหว้พระ เลขานุการ
สภาฯ อ่านระเบียบวาระการประชุมสภาฯ และเชิญประธานสภาเทศบาลด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป  

ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดประชุม  ทักทายที่ประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม  ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๒๐  น. 



๒ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  หน้า ๒ จาก ๘ หน้า  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ  แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลให้ถือปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนการประชุมตาม

ระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาฯ โดยเคร่งครัด   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
      
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  
สมาชิกสภา  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลโดยละเอียดแล้ว  ไม่มีสมาชิกสภา

เทศบาลท่านใดแก้ไข หรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  หากไม่มีการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมในส่วนใด  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมใน

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑     

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ด้วยมต ิดังนี้  

 (เวลา ๐๙.๔๕ น.) 
  รับรอง   จ านวน ๖  เสียง 
  ไม่รับรอง จ านวน -   เสียง   

งดออกเสียง  จ านวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาเสร็จแล้ว 
  ๓.๑ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองศรีไค เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  ตามที่  สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง  

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ เพ่ือให้พิจารณา
ในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติ ฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น  

บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว        
ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  และประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอ
รายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมส่งร่างเทศบัญญัติฯ (ร่างเดิมที่
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว)   ให้ประธานสภาเทศบาลเพ่ือให้น าส่งร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าวให้สมาชิกสภาเทศบาลศึกษารายละเอียดแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ก่อนการ
ประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
   2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

วาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาหารือตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ 
แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา  เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอรายงานผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติต่อท่ีประชุมสภาฯ ทราบ 



๓ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  หน้า ๓ จาก ๘ หน้า  
 

ประธานคณะกรรมการแปรฯ ส าหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการ
แปรญัตติ และไม่แก้ไขร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  แต่อย่างใด   และขอน าเสนอรายและความคิดเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติในรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐  
สิงหาคม ๒๕๖๑  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

   ๑. ด้านบริหารทั่วไป   
    -แผนงานบริหารงานทั่วไป      ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข   
    -แผนงานรักษาความสงบภายใน    ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข  
    ๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม    
    -แผนงานการศึกษา   ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข   
    -แผนงานสาธารณสุข       ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข  
    -แผนงานสังคมสงเคราะห์     ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข 
    -แผนงานเคหะและชุมชน     ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข 
    -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข 
    -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ไม่มีการแปรร่าง ไม่มีการแก้ไข 
   ๔. ด้านเศรษฐกิจ   
    -แผนงานการเกษตร     ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข 

๕. ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
-แผนงานงบกลาง       ไม่มีการแปรร่าง  ไม่มีการแก้ไข  

ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ 

   ประชุมสภาจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว ไม่มี

การแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ฉะนั้น เมื่อไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ในร่างเทศ
บัญญัติฯ ดังกล่าว สภาเทศบาลจึงไม่ต้องปรึกษาเป็นรายข้อ  หรือที่ประชุมสภาจะลงมติ
ให้เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่    

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันโดยละเอียดแล้วไม่มีมติเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภา   เมื่อที่ประชุมไม่มีมติเป็นอย่างอ่ืน  ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามร่าง 
   เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามท่ี 
   คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว หรือไม ่
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว ด้วยมติ  
ดังนี้ (เวลา ๑๑.๓๗ น.) 

เห็นชอบ  จ านวน  ๖  เสียง   
ไม่เห็นชอบ จ านวน  -   เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 



๔ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  หน้า ๔ จาก ๘ หน้า  
 

ประธานสภา   กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ีสาม  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระ

ที่สามนี้ จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย 
  ประธานสภาสอบถามต่อที่ประชุมสภาว่าจะลงมติให้อภิปรายหรือไม่ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันแล้วมีมติไม่มีการอภิปราย 
ประธานสภา  เนื่องจากสภาเทศบาลไม่มีมติให้มีการอภิปรายในร่างเทศบัญญัติฯ  ดังกล่าว  

ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลเมืองศรีไค  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
หรือไม่ 

มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  ของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ด้วยมติ  ดังนี้ (เวลา ๑๑.๕๕ น.) 

เห็นชอบ  จ านวน  ๖  เสียง  
ไม่เห็นชอบ จ านวน  -   เสียง  
งดออกเสียง  จ านวน  ๑   เสียง (ประธานสภาฯ)  

นายกเทศมนตรี   กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลในนามตัวแทนผู้บริหารเทศบาลต าบล
เมืองศรีไค   ที่มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ และให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒ 

ประธานสภา  พักการประชุมสภา  ๑๐  นาที (เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เลขานุการสภา  เชิญสมาชิกสภานั่งประจ าที่ 
ประธานสภา  ด าเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระต่อไป (เวลา ๑๒.๑๐ น.)  
     ๓.๒ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑   
ประธานสภา   ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไคได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ  
จ านวน  ๗ รายการ  ต่อไปเลขานุการสภาแจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองศรีไคแถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  

เลขานุการสภาฯ  แจ้งการเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๑  เป็นไปตามตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ ๓๘ วรรคสี่ นอกจากญัตติที่กฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดให้ท าเป็นหนังสือ 
การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติใด ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ หรือราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่ต้องมีผู้รับรอง 

ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมา เข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น 

นายกเทศมนตรี  แถลงญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ต่อสภาเทศบาล โดยมีรายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว และมอบให้ปลัดชี้แจง
รายละเอียดการโอนงบประมาณตามบัญชีโอนงบประมาณ 



๕ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  หน้า ๕ จาก ๘ หน้า  
 

ประธานสภา  ขอบคุณนายกเทศมนตรี  และเลขานุการสภา ฯ และเชิญปลัดเทศบาล
รายละเอียดการโอนงบประมาณดังกล่าว  

ปลัดเทศบาล   กล่าวถึงระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดและเหตุผลการโอนงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ต่อสภาเทศบาลโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  

ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอจึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ
ครั้งนี้  ส าหรับการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาเทศบาล  จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้ 

๑. งบประมาณที่ขอโอนออกจากค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการ/รายการ 
ชุดเครื่องเสียง  จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ ๑ ) 

๒. งบประมาณที่ขอโอนออกจากค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายในส านักงานเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ถนนเชื่อมระหว่างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  จ านวน  ๕๗,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชีโอน
เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ ๑ )  

๓. งบประมาณที่ขอโอนออกจากค่าครุภัณฑ์ส านักงานโครงการ/รายการ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า-สี) จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ ๒ ) 

๔. งบประมาณที่ขอโอนออกจากค่าครุภัณฑ์ส านักงานโครงการ/รายการ
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  จ านวน  ๑๘,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ ๒ ) 

๕. งบประมาณที่ขอโอนออกจากเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ/องค์กรเอกชน
โครงการ/รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวารินช าราบ จ านวน ๒๙๖,๕๙๙
บาท (รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ 
๓ ) 

รวมรายการที่ขอโอนออก จ านวน ๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๑,๕๙๙ บาท 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล 
ฯลฯ ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน ๕๘๙,๒๓๙ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
หน้าที่ ๑ - ๓ ) 



๖ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  หน้า ๖ จาก ๘ หน้า  
 

๖. งบประมาณที่ขอโอนออกจากค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการต่อเติม
อาคารกองการศึกษา เทศบาลต าบลเมืองศรีไค  จ านวน  ๑๕๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียด
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ ๓) เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน รอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน  
๑๕๕,๙๖๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

๗. งบประมาณที่ขอโอนออกจากค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการต่อเติม
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่  ๔ ) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา  ได้แก่   ค่าตอบแทน 
ประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน 
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 5 คน ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
จ านวน  ๒๕๓,๙๓๖ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ประธานสภา   ขอบคุณปลัดเทศบาลที่ได้แจ้งรายละเอียดการโอนงบประมาณ  
   และสอบถามท่านสมาชิกสภาว่ามีข้อสงสัยที่จะสอบถามเก่ียวกับการขออนุมัติโอน 
   งบประมาณครั้งนี้หรือไม่              
ที่ประชุม  ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้โดยละเอียดแล้ว 

และสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหตุผลการขอโอน ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงการเหตุผล
ความจ าเป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณครั้งนี้และตอบค าถามครบทุกค าถามแล้ว  จน
หมดประเด็นข้อสอบถาม และไม่มีผู้ใดสอบถามอีก 

ประธานสภา   ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้  

  ๑. งบประมาณที่ขอโอนออกจากค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการ/รายการ 
ชุดเครื่องเสียง  จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ ๑ ) 

๒. งบประมาณที่ขอโอนออกจากค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายในส านักงานเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ถนนเชื่อมระหว่างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  จ านวน  ๕๗,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชีโอน
เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ ๑ )  

๓. งบประมาณที่ขอโอนออกจากค่าครุภัณฑ์ส านักงานโครงการ/รายการ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า-สี) จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ ๒ ) 

๔. งบประมาณที่ขอโอนออกจากค่าครุภัณฑ์ส านักงานโครงการ/รายการ
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  จ านวน  ๑๘,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ ๒ ) 

๕. งบประมาณที่ขอโอนออกจากเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ/องค์กรเอกชน
โครงการ/รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวารินช าราบ จ านวน ๒๙๖,๕๙๙



๗ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  หน้า ๗ จาก ๘ หน้า  
 

บาท (รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ 
๓ ) 

รวมรายการที่ขอโอนออก จ านวน ๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๑,๕๙๙ บาท 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล 
ฯลฯ ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน ๕๘๙,๒๓๙ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
หน้าที่ ๑ - ๓ ) 

๖. งบประมาณที่ขอโอนออกจากค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการต่อเติม
อาคารกองการศึกษา เทศบาลต าบลเมืองศรีไค  จ านวน  ๑๕๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียด
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ ๓) เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน  รอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน  
๑๕๕,๙๖๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

๗. งบประมาณที่ขอโอนออกจากค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการต่อเติม
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ ๔) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา  ได้แก่  ค่าตอบแทน ประธานสภาเทศบาล 
จ านวน 1 คน ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน ค่าตอบแทนสมาชิก
สภาเทศบาล จ านวน 5 คน ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน  ๒๕๓,๙๓๖ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๗  
รายการ ดังกล่าวข้างต้น ด้วยมติ  ( เวลา  ๑๒.๓๓ น. )  

อนุมัต ิ  จ านวน    ๖ เสียง 
ไม่อนุมัต ิ จ านวน    - เสียง  
งดออกเสียง จ านวน    ๑ เสียง (ประธานสภา) 
 

  ๓.๒ เรื่องอ่ืนๆ  (ตามข้อ ๓๘ วรรคห้า (๓) ) 
ประธานสภาฯ  สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเรื่องให้การ

ปรึกษาด่วน หรือเสนอญัตติใดต่อที่ประชุมหรือไม่ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมไม่มีเรื่องหรือญัตติอ่ืนๆ ในการเสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา   ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องที่จะเสนอหรือปรึกษาหารือต่อที่

ประชุมหรือไม่ ถ้ามีเชิญได้  
 



๘ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัประชุมสามัญ  สมยัที่ ๓  ประจ าป ี๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  หน้า ๘ จาก ๘ หน้า  
 

นายกเทศมนตรี   กล่าวขอบคุณประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่มีมติอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และญัตติขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ในครั้งนี้   

ประธานสภา   มีท่านอื่นจะน าเสนอข้อราชการเพ่ิมเติมหรือไม่  
   ที่ประชุมไม่มีข้อราชการจะเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภา   กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้ที่มี

ส่วนร่วมในการจัดท าเทศบัญญัติในครั้งนี้  และกล่าวปิดประชุม    
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๔๕  น.  
 
     (ลงชื่อ)  สิบเอกวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ( วรุธฒิพงษ์   ทัดเทียม ) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่   ๒๙    
เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. 25๖๑ 
 
     (ลงชื่อ)        เกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์ 
                  (นายเกียรติศักดิ์  นิยมวงศ์) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)           ดวงพร  ธานี           
                     (นางดวงพร  ธานี) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)       ใหม่   ค าประเสริฐ         
                (นายใหม่   ค าประเสริฐ) 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
       สภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไคได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๒  แล้ว  เมื่อวันที่...............เดือน...............................พ.ศ. 25๖๑ 
 
 
     (ลงชื่อ)        ธภัฎ  ไชยกุล 
               (นางสาวธภัฎ  ไชยกุล ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 


