
  
(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวัง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563    

วันจันทร์ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวัง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมศักดิ์ กลีบแก้ว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ 
7. นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ์    แป้นสุข 
8. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นิทน สระบัว 
9. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 -  

10. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
11. นายมงคล ไชยฤกษ์ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ์ 

ผู้ไม่มาประชมุ 

1. นายวิชิต    ทับทอง    (ขาดประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี ราเชษ เอียดเสน 
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุ่นสังข ์
5. นายธีรศักดิ์ คำแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ คำแหง 
      
      
      
      
      

       

       /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง  ประธานสภาเทศบาลตำบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตำบลที่วังอ้างถึงประกาศอำเภอทุ่งสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

ตามหนังสือที่ อ้างถึง อำเภอทุ่งสงได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 มีกำหนด 15 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 7  เมษายน เป็นต้นไป นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554   
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมั ยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี  
พ.ศ.2563  ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง และ
ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายบุญสม  วังบัวทอง   - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรา 

ยงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่ 1/2563 
ประจำปี พ.ศ.2563  เมื่อวันศุกร์ที่  10 เมษายน พ.ศ.2563 ขอให้ที่ประชุม
ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ งหากมีข้อความ หรือความหมายใดที่
คลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความ
ใดบ้างหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใด 

นายบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563  

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องด่วน (เพื่อพิจารณา)  
นายบุญสม  วังบัวทอง 4.1  ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาเทศบาล เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคาร
ต่างๆ โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน   

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ  
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
อาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 
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/หลักการ...   
 

หลักการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองการศึกษา  
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
วังยวน  โดยตั้งจ่ายรายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้   
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น กองการศึกษา  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
โอนลด   

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ  
งบประมาณตั้งไว้  400,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ 396,788.-  บาท  โอน
ลดจำนวน    288,000.-  บาท   

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์  งบประมาณตั้งไว้  
200,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ 200,000.-  บาท  โอนลดจำนวน    
200,000.-  บาท   
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ โครงการ
ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน  เป็นเงิน  488,000.- บาท  ไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้  โอนเพิ่มจำนวน  488,000.-  บาท 

ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ ๒๗ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล        

ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ          10      เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -        เสียง 
 งดออกเสียง  -        เสียง 



๔ 
 

/นายบุญสม...   
 
 
นายบุญสม  วังบัวทอง 4.2  ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาเทศบาล เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) 
ขนาด 36,000 BTU  จำนวน 1 รายการ 

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ  
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน) ขนาด 
36,000 BTU  จำนวน 1 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน) ขนาด 36,000 BTU  จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  โดยตั้งจ่าย
รายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
2563  
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น กองช่าง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จำนวน 1 รายการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 800,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 506,716.- บาท  โอนลดจำนวน 47 ,000.- บาท  
งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 459,716.-  บาท     

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 
BTU  จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  โอนเพิ่มจำนวน 47,000 บาท 

  ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )  



๕ 
 

พ.ศ.2543 ข้อ 27  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  ตำบลที่วัง  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต่อไป 

 
/ระเบียบวาระ... 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

ที่ประชุม ไม่มี 
นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธานสภาเทศบาล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
เลิกประชุม  11.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก  
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อ
วันที…่………..……………. 

 
 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลที่วัง 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง 

 

                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ)   
                        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง  
 


