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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2563 

วันศุกร์ที่ 14  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 
เวลา 10.00 น. 

 ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านไสใหญ่ 

ผู้มาประชุม 

1.  นายปรีชา ศรีรินทร์ ประธานสภาเทศบาล  
2.  นายนิยม สายน้้า รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายอนันต์ พรหมปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4.  นายสนั่น คชนูด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5.  นางบุญศร ี อารีย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6.  นางสมศรี แก้วไกรษร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7.  นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
8.  นายเกียรติศักดิ์ ศรีสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9.  นายอนุรักษ์ ทองเกิด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10.  นางโชคด ี หนูมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11.  นายเพลินจิต อินทร์แก้ว เลขานุการการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายสมหมาย  แก้วศรีนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรี  
 2. นายสวงค์   เกิดบัวทอง รองนายกเทศมนตรี  
 3. นายวัชรินทร ์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล/รก.ผอ.กองสาธารณสุข    
 4. นายสุเมศ มณีนิล หัวหน้าส้านักปลัด  
 9. นายธนภัทร ลิ้มตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 10. ว่าที่ ร.ต.จรวย โมสิโก ผอ.กองช่าง  
 11. นางสาวจิรารัตน์  แก้ววิจิตร หัวหน้าฝ่ายธุรการ  
 12. นางกรรณิกา  พินสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
 13. นางสาวสุธิดา  พ่ึงผล ผช.พจง.ธุรการ  
 14. นางสาวจินตนา  กุศลสุข นักจัดการงานทั่วไป  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม          
ด้าเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที ่
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3  ประจ้าปี 2563  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ ส้าหรับระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบส้าหรับวันนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอแนะน้าหัวหน้าส้านักปลัดเทศบาลคนใหม่ ชื่อ นายสุเมศ มณีนิล   

ขอเชิญแนะน้าตัวหน่อยครับ 
นายสุเมศ  มณีนิล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และ 
หัวส้านักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน กระผมนายสุเมศ มณีนิล หัวหน้าส้านักปลัด 

เทศบาล ย้ายมาจากเทศบาลต้าบลขุนทะเล อ้าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช มาบรรจุที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2563 ขอฝากตัวเป็นสมาชิกทีมงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่อีกคนหนึ่ง และ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนงานราชการของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ไปพร้อมๆ กัน 
ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2/2563  เม่ือวันศุกร์ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

นายปรีชา  ศรีรินทร์ ทุกท่านคงได้อ่านรายละเอียดรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/1563  ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นะครับ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรจะแก้ไขบันทึกรายงาน     
การประชุมบ้างเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม ถือว่าสมาชิกทุกท่านให้ 
ประธานสภาเทศบาล การรับรองรายงานการประชุมนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดยื่น 
ประธานสภาเทศบาล กระทู้ถามในการประชุมครั้งนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1  ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขั้นรับหลักการ) 

นายปรีชา ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบล 
ประธานสภาเทศบาล ถ้้าใหญ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

(ข้ันรับหลักการ) เชิญนายกเสนอญัตติครับ 
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นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม 
นายกเทศมนตรี นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่  ในระเบียบ

วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  4.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ข้ันรับหลักการ) 

ตามที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้จัดท้าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543 พร้อมนี้ได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ     
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

ค้าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ จะได้เสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีต่อสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ้านวน 56,273,477.86 บาท 
1.1.2  เงินสะสม  จ้านวน  18,272,137.00 บาท 
1.1.3  เงินทุนส้ารองเงินสะสม  จ้านวน 15,042,682.07 บาท 
1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

จ้านวน 1 โครงการ  รวมเป็นเงิน 1,815,782.14 บาท 
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ้านวน 

22 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,480,894.24 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง  จ้านวน 19,500,293.13 บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่ 7 สิงหาคม 
2563 

 (1)  รายรับจริง  จ้านวน 72,186,685.21 บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร จ้านวน     555,259.90 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
   จ้านวน   3,470,376.55 บาท 
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  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ้านวน     460,387.79 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
   จ้านวน     205,146.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ้านวน         7,600.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน จ้านวน         3,500.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร จ้านวน 40,862,291.97 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ้านวน 26,622,123.00 บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
   จ้านวน     925,170.00 บาท 
 (3) รายจ่ายจริง  จ้านวน 46,642,955.93 บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง จ้านวน 14,119,546.00 บาท 
  งบบุคลากร จ้านวน 18,571,128.17 บาท 
  งบด้าเนินงาน จ้านวน 11,387,491.76 บาท 
  งบลงทุน จ้านวน     527,410.00 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จ้านวน               0.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ้านวน   2,037,380.00 บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จ้านวน  678,050.00 บาท 
 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ้านวน 3,774,007.38 บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส้ารองเงินสะสม จ้านวน 555,000.00 บาท 
 (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ้านวน 10,665,541.70 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 

 รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 4,430,810.35 3,460,000.00 3,460,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,295,818.35 945,500.00 1,038,500.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 484,459.42 369,000.00 469,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 241,439.00 200,000.00 200,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 989,525.50 177,700.00 22,200.00 
หมวดรายได้จากทุน 2,500.00 5,000.00 5,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 10,444,552.62 5,157,200.00 5,194,700.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 45,972,167.94 48,553,000.00 48,100,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

45,972,167.94 48,553,000.00 48,100,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,523,921.00 31,289,800.00 28,705,300.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

29,523,921.00 31,289,800.00 28,705,300.00 

รวม 85,940,641.56 85,000,000.00 82,000,000.00 
 

 รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 18,730,964.33 22,900,310.00 21,667,000.00 
งบบุคลากร 21,550,996.76 26,157,400.00 26,140,800.00 
งบด้าเนินงาน 16,101,415.04 24,316,890.00 23,561,300.00 
งบลงทุน 2,625,215.00 6,744,400.00 6,369,900.00 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 200,000.00 100,000.00 
งบเงินอุดหนุน 4,042,883.80 4,681,000.00 4,161,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 63,051,474.93 85,000,000.00 82,000,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บ 63,051,474.93 85,000,000.00 82,000,000.00 

 
 
 



5 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 22,214,100 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,573,900 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 12,657,000 
 แผนงานสาธารณสุข 5,108,100 
 แผนงานเคหะและชุมชน 11,446,100 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 410,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 814,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,089,800 
 แผนงานการเกษตร 20,000 
ด้านการด้าเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 21,667,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 82,000,000 
 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่พิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 
 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ ขอบคุณผู้บริหารที่ได้แถลงญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2564 วันนี้อยู่ในชั้นรับหลักการ สมาชิกทุกท่านคงจะได้รับร่างเทศ

บัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว 
เพราะได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และคงได้ไปศึกษาแผนงาน
โครงการต่างๆ มาแล้ว ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหน ต้องเพ่ิมเติมไม่ ดังนั้น สมาชิก
ทุกท่านสามารถสอบถาม แนะน้า หาความชัดเจนก่อนรับหลักการได้ เพ่ือให้
รายละเอียดของร่างเทศบัญญัติฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เชิญครับ 

นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมนายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในระเบียบวาระ

ที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา  4.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบล 
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ถ้้าใหญ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากที่
ผมได้ดูรายละเอียดต่างๆ ในร่างเทศบัญญัติฯ ผมขอหารือดังนี้ 

  1.  แผนงานการเกษตร งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.-บาท ผมว่า
น้อยเกินไป น่าจะตั้งให้มากกว่านี้ เพราะอาชีพทางการเกษตรในพ้ืนที่ต้าบล
ถ้้าใหญ่น่าจะเกิน 85%  

  2.  ในการจัดท้าแผนโครงการควรมีการหารือสมาชิกในพ้ืนที่บ้าง  
และในการลงส้ารวจพื้นที่ควรไปพร้อมๆ กัน เพ่ือจะได้ข้อมูลที่ตรงกัน 

  3.  แผนงานที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ผมว่างบประมาณควรจะสูงกว่านี้ 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ จากที่ท่านสมาชิกพูดมานี่คือสิ่งที่สภาต้องการและผู้บริหารต้องการที่จะฟัง 
ประธานสภาเทศบาล ซึ่งมีหลายด้านด้วยกัน เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาอาชีพ 

การดูแลกลุ่มคนเปราะบาง เป็นต้น เพราะจากสถานการณ์ตอนนี้มีคนก้าลัง
หลั่งไหลกลับบ้าน ไม่ทราบว่ามีการเตรียมแผนรับมือไว้แล้วหรือยัง และ
ตอนนี้เราเขาสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุจ้านวนมาก เราน่าจะมีการรองรับ
ตัวนี้ด้วย สมาชิกท่านอ่ืนมีใครจะเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ 
อีกบ้างเชิญครับ 

นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมนายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเพ่ิมเติม

อีกนิดเก่ียวกับ 
  1. แผนงานที่เกี่ยวกับด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งมีตั้งแต่กลุ่มคนเปราะบาง 

บัณฑิตตกงาน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เราต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งรัฐบาล
จะให้มาในรูปแบบของงบประมาณ และให้มีการจัดท้าโครงการของบประมาณ 
รวมถึงโครงการของ พช. ซึ่งมาลงท้องถิ่นเยอะมาก ผมอยากจะให้ผู้บริหาร
เล็งเห็นถึงความส้าคัญ ซึ่งอาจจะจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพรองรับ
ตรงนี้ รวมไปถึงการดูแลผู้สูงอายุที่มีเพ่ิมมากขึ้น 

  2. โครงการทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จากการที่ผมได้มีการพูดคุย
ในตอนที่ไปร่วมประชุม ได้มีการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท้าโครงการ
และเสนอขึ้นไป ไม่ทราบว่าเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่มีการจัดท้าและเสนอไปบ้าง
หรือไม ่

  3. ด้านการท่องเที่ยวอยากจะให้มีการขยายภาพรวมให้มากกว่านี้ 
ในการพัฒนาอย่าไปเน้นที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง และควรจะมีการกระจาย
งบประมาณลงสู่ชุมชนให้มากในด้านการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มต่างๆ  

  4. ด้านคุณธรรมจริยธรรมก็น่าจะตั้งให้มากกว่านี้ด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายปรีชา  ศรีรินทร์ สมาชิกท่านอื่นมีอีกไม่ครับที่จะสอบถามหรือเติมเต็มรายละเอียดตรงนี้  
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม  
นายปรีชา  ศรีรินทร์ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเติมเต็มรายละเอียดตรงนี้ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล เชิญผู้บริหารครับ 
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นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม 
นายกเทศมนตรี นายอนุวัตร นาคฤทธิ์  ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับ

ค้าแนะน้าและรายละเอียดที่สอบถามมานั้น ผมขอชี้แจงดังนี้ 
  1.  งบประมาณด้านการท่องเที่ยว เราไม่ได้น้าไปสนับสนุนอยู่ที่

ชุมชนเดียว งบประมาณได้มีการสนับสนุนลงไปทุกชุมชน แต่เนื่องจากแต่
ละชุมชนมีจุดเด่นและความตั้งใจที่จะด้าเนินการไม่เหมือนกัน 

  2.  ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการจัดตั้งตลาดชุมชนตรงบริเวณ
ด้านหน้าส้านักงานที่อยู่  ณ ตอนนี้ เพ่ือรองรับเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร 
และอ่ืนๆ 

  3.  การจัดการฝึกอบรมต่างๆ ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการจัดจริงแต่
ไม่ได้มีการน้ามาต่อยอด เช่น นวัตวิถี เป็นต้น 

  4.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเราก็ได้มีการเสนอขึ้นไป และได้รับ
งบประมาณลงมา เพียงแต่ไม่ได้มีการประกาศให้ทราบ 

  5.  แผนงานด้านการเกษตร เช่น เรื่องน้้า ก็ได้มีโครงการจัดท้า
โครงการท่อส่งน้้า เป็นต้น 

นายปรีชา  ศรีรินทร์ สมาชิกท่านอ่ืนมีใครต้องการจะซักถามเพ่ิมเติมหรือเติมเต็มอีกบ้างเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม ไม่มี 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม ต่อไปจะ  
ประธานสภาเทศบาล เป็นการลงมติในขั้นรับหลักการครับ 
นายเพลินจิต  อินทร์แก้ว เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกท่านผมนายเพลินจิต อินทร์แก้ว  เลขานุการสภาเทศบาล ในระเบียบ

วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา  ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบล
ถ้้าใหญ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในขั้น
รับหลักการ ก่อนลงมติขั้นรับหลักการผมขออนุญาตชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับ
การประชุมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
ก็ได้  

  ย่อหน้าสองญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอ
ค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นที่ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
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อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่น
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

นายปรีชา  ศรีรินทร์ ขอบคุณท่านเพลินจิต อินทร์แก้ว ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับระเบียบการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ผมขอถาม

อีกครั้งครับ สมาชิกท่านใดที่ต้องการจะอภิปราย แสดงความคิดเห็นหรือ
สอบถามหาความชัดเจนก่อนรับหลักการอีกบ้างเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ ถ้าไม่มีผู้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นใดผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิท่านใดเห็นชอบรับหลักการในการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบล

ถ้้าใหญ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรุณา
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

พัก 10 นาที  เริ่มประชุม 11.30 น. 

นายปรีชา  ศรีรินทร์ ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงตามระเบียบฯ ไดก้้าหนด 
ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวกับคณะกรรมการไว้ว่า ต้องมีจ้านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

แต่ที่ผ่านมาเราได้มีการก้าหนดในที่ประชุมสภาฯ ไว้ว่า จะให้มี 5 คน หรือ 
7 คน ให้สมาชิกที่ประชุมสภาฯ เป็นผู้เสนอ ดังนั้น ผมขอถามสมาชิกที่
ประชุมว่าเราจะเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนเชิญเสนอครับ 

นายเพลินจิต  อินทร์แก้ว เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที ่
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกท่านผมนายเพลินจิต อินทร์แก้ว ต้าแหน่งเลขานุการสภา ขอเสนอไห้มี

คณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 5 คน ครับ 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ ท่านเพลินจิต อินทร์แก้ว ได้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 5 คน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติว่าสมาชิกท่านใด

เห็นชอบตามที่ท่านเพลินจิต อินทร์แก้ว เสนอกรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 5 คน 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติมี จ้านวน 5 คน ขอให้เสนอชื่อกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติครั้งละท่าน เชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ 
นายเพลินจิต  อินทร์แก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที ่
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมนายเพลินจิต อินทร์แก้ว เลขานุการสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ 

นางบุญศรี อารีย์ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ 
 ผู้รับรอง 2 คน  คือ 1.  นางโชคดี  หนูมี 
  2.  นายอนุรักษ์  ทองเกิด 
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นายปรีชา  ศรีรินทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีกบ้าง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมถือว่าทุกท่านมีมติเห็นชอบให้ นางบุญศรี อารีย์ เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติ คนที่ 1  ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ 2 เชิญครับ 

นายนิยม  สายน้้า เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที ่
รองประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมนายนิยม  สายน ้า รองประธานสภาเทศบาล วันนี้ขอท้าหน้าที่

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายเพลินจิต อินทร์แก้ว เป็น
กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 

 ผู้รับรอง 2 คน  คือ   1.  นางบุญศรี  อารีย์ 
  2.  นายสนั่น  คชนูด 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีกบ้าง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมถือว่าทุกท่านมีมติเห็นชอบให้ นายเพลินจิต อินทร์แก้ว เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ  คนที่ 3 เชิญครับ 

นายอนุรักษ์  ทองเกิด เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายอนุรักษ์ ทองเกิด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2      

ขอเสนอชื่อ นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 
 ผู้รับรอง 2 คน  คือ 1.  นายนิยม  สายน้้า 
  2.  นายอนันต์  พรหมปาน 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีกบ้างเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมถือว่าทุกท่านมีมติเห็นชอบให้ นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ  คนที่ 4 เชิญครับ 

นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที ่
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ทุกท่าน ผมนายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ

ชื่อ นางโชคดี หนูม ีเป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4 ครับ 
 ผู้รับรอง 2 คน  คือ 1.  นายอนุรักษ์  ทองเกิด 
  2.  นายสนั่น  คชนูด 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 อีกบ้าง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมถือว่าทุกท่านมีมติเห็นชอบให้ นางโชคดี หนูมี เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติ คนที่ 4  ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ 5 เชิญครับ 

นางสมศรี  แก้วไกรษร เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉันนางสมศรี แก้วไกรษร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ขอเสนอชื่อ นายอนันต์ พรหมปาน เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 ครับ 
 ผู้รับรอง 2 คน  คือ 1.  นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน 
  2.  นายสนั่น  คชนูด 
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นายปรีชา  ศรีรินทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 อีกบ้าง  
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ ถ้าไม่มีผมถือว่าทุกท่านมีมติเห็นชอบให้ นายอนันต์ พรหมปาน 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ดังนั้น ผมขอสรุปคณะกรรมการแปร
ญัตติทั้ง 5 ราย ประกอบด้วย 

1.  นางบุญศรี  อารีย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
2.  นายเพลินจิต  อินทร์แก้ว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
3.  นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
4.  นางโชคดี  หนูมี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
5.  นายอนันต์  พรหมปาน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 

ส่วนการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือเลือกประธาน และเลขานุการ 
สภาจะนัดเพ่ือด้าเนินการต่อไป และในวันนี้ขอให้ตัวแทนคณะกรรมการ
แปรญัตติเสนอวัน เวลา ในการยื่นค้าแปรญัตติ เชิญครับ 

นายเพลินจิต  อินทร์แก้ว เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่านผมนายเพลินจิต อินทร์แก้ว เลขานุการสภาเทศบาล     

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว     
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
ร่างขอบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก้าหนดตามวรรค
หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค้าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติ 

ต่อจากนี้ให้คณะกรรมการแปรญัตตินัดประชุมเพ่ือรับค้าแปรญัตติ 
และหลังจากรับค้าแปรญัตติแล้วให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง 
ผมหารือที่ประชุมสภานะครับว่า ต่อจากนี้หลังจากรับหลักการแล้วขอเสนอ
ให้ผู้ที่มีความประสงคจ์ะยืน่ค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 
3 วัน  ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ      
ณ ห้องประชุมส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ และก้าหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 

นายปรีชา  ศรีรินทร์ คุณเพลินจิต อินทร์แก้ว ไดเ้สนอก้าหนดระยะเวลายื่นค้าแปรญัตติไว้ 
ประธานสภาเทศบาล จ้านวน 3 วัน  คือตั้งแต่วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุม

ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ และก้าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 
สิงหาคม 2563  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี
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ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้ที่จะยื่นค้าแปรญัตติในวันและเวลาราชการ
ดังกล่าว 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

พัก 1 ชั่วโมง  เริ่มประชุม 13.00 น. 

4.2  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส้านักปลัด) 

นายปรีชา  ศรีรินทร์ ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 4.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม 
นายกเทศมนตรี นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่  ในระเบียบ

วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  4.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ผมขอ
อนุญาตท่านประธานสภาให้ นายสวงค์ เกิดบัวทอง รองนายกเทศมนตรี 
เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายปรีชา  ศรีรินทร์ อนุญาตครับ และขอเชิญรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสวงค์  เกิดบัวทอง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม 
รองนายกเทศมนตรี นายสวงค์ เกิดบัวทอง ต้าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  4.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ้านวน 2 รายการ 

หลักการ 
ตามที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  ได้อนุมัติโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณส้านักงานเทศบาล ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ไปแล้ว นั้น 

ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ มีความประสงค์จะขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ้านวน 2 รายการ (ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้) ซึ่งเป็นอ้านาจอนุมัติของสภา
เทศบาล ดังนี้ 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ เป็นจ้านวนเงิน 408,5๐๐.-บาท 

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 108 ชุด 
เป็นจ้านวนเงิน  ๔๕๐,๐๐๐.-บาท 
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รายการที่ 1 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 

ส้านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  เป็นจ้านวนเงิน  
408,5๐๐.-บาท   

ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
๑. งานปรับภูมิทัศน์จัดซื้อต้นไทรเกาหลี จัดซื้อหญ้า  และวัสดุ 

พร้อมปลูก 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
- ต้นไทรเกาหลี พร้อมปลูก สูงไม่ต่้ากว่า ๑.๔๐ เมตร จ้านวน 

๙๑๘  ต้น ส้าหรับระยะการปลูก  ๓๐๖  เมตร   
- ต้นหญ้ามาเลเซีย พร้อมปลูก ส้าหรับพ้ืนที่ปลูกหญ้ารวม  

๑๘๕.๕๐  ตารางเมตร 
- วัสดุดินทราย ส้าหรับงานปรับภูมิทัศน์  จ้านวน  ๑๖  คิว 

2. งานเสาธง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
- ฐานก่ออิฐฉาบปูน ผิวทรายล้าง  
- เสาธงสเตนเลสท่อกลมเรียว ความสูง จากฐาน ๑๓  เมตร 

หัวบัวและรอกสเตนเลส 
- เชือกชักโพลีเอสเตอร์ Ø 6 มม. ส้าหรับ ใส่ผืนธงชาติผ้าโพลี  

เอสเตอร์  ขนาด  ๑.๒๐x๑.๘๐  เมตร 

โอนลด 
1.  ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด้าเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล หน้า 4/68  
งบประมาณตั้งไว้ ๑๕,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕,๐๐๐.-
บาท โอนลดครั้งนี้ ๑5,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0.-บาท 

2. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด้าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท้าวารสารประชาสัมพันธ์ หน้า 
๔/68 งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๐,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
๕,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้  ๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
0.-บาท 

3. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด้าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน หน้า 
๔/68 งบประมาณตั้งไว้  ๒๕,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
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๒๕,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้  ๒๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
0.-บาท 

4. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด้าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวต้าบลถ้้าใหญ่
สู่ประชาคมอาเซียน หน้า ๕/68 งบประมาณตั้งไว้ ๓๐ ,000.-บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้  ๑๐,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0.-บาท 

5. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด้าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม หน้า ๕/68  
งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๐,๐๐๐.-
บาท โอนลดครั้งนี้  ๒๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0.-บาท 

6. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน     
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ  หน้า 58/68 งบประมาณตั้งไว้ ๑๐0,000.-บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔0,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๔0,000.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0.-บาท 

7. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน     
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชน  
หน้า 58/68 งบประมาณตั้งไว้ ๔0,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน ๔0,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๔0,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน  0.-บาท 

8. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน     
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี ต.ถ้้าใหญ่ หน้า 58/68   
งบประมาณตั้ ง ไว้  50,000. -บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
50,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๕0,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
0.-บาท 

9. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน     
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ม.1-10 หน้า 59/68  
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งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 80,000.-
บาท  โอนลดครั้งนี้ ๘0,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0.-บาท 

10. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน   
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชน หน้า 59/68 งบประมาณตั้งไว้ ๕0,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  ๕0,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๕0,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  0.-บาท 

11. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน   
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนต้าบลถ้้าใหญ่หน้า 59/68 งบประมาณตั้งไว้ ๔0,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔0,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๔0,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0.-บาท 

12. กองการศึกษา แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาประจ้าต้าบลและการแข่งขันกีฬาต่างๆ หน้า ๖๐/
68 งบประมาณตั้งไว้ 500,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
44,685.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๓3,5๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
11,185-บาท 

รายการที่ 2 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 108 ชุด 
เป็นจ้านวนเงิน  ๔๕๐,๐๐๐.-บาท 

ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
ผ้าม่านและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จ้านวน 108 ชุด 
1. ผ้าม่านขนาด 0.74 x 2.04  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 4  ชุด 
2. ผ้าม่านขนาด 1.54 x 1.24  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 5  ชุด 
3. ผ้าม่านขนาด 4.56 x 1.97  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1  ชุด 
4. ผ้าม่านขนาด 4.52 x 2.52  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1  ชุด 
5. ผ้าม่านขนาด 4.47 x 2.52  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1  ชุด 
6. ผ้าม่านขนาด 1.84 x 0.52  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2  ชุด 
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7. ผ้าม่านขนาด 0.69 x 2.52  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1  ชุด 
8. ผ้าม่านขนาด 0.79 x 1.90  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 4  ชุด 
9. ผ้าม่านขนาด 1.74 x 2.11  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1  ชุด 
10. ผ้าม่านขนาด 1.54 x 1.14  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 6  ชุด 
11. ผ้าม่านขนาด 2.14 x 1.04  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
12. ผ้าม่านขนาด 2.00 x 1.04  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
13. ผ้าม่านขนาด 1.58 x 1.04  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
14. ผ้าม่านขนาด 0.69 x 2.00  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
15. ผ้าม่านขนาด 4.60 x 2.10  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
16. ผ้าม่านขนาด 0.75 x 2.88  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 3 ชุด 
17. ผ้าม่านขนาด 0.80 x 2.88  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
18. ผ้าม่านขนาด 4.04 x 2.66  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
19. ผ้าม่านขนาด 2.20 x 1.94 เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
20. ผ้าม่านขนาด 1.04 x 1.38  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
21. ผ้าม่านขนาด 2.80 x 2.01  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 4 ชุด 
22. ผ้าม่านขนาด 1.70 x 2.50  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 4 ชุด 
23. ผ้าม่านขนาด 0.80 x 2.43  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
24. ผ้าม่านขนาด 0.69 x 1.95  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
25. ผ้าม่านขนาด 1.60 x 1.20  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
26. ผ้าม่านขนาด 4.37 x 2.45  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
27. ผ้าม่านขนาด 3.40 x 2.03  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
28. ผ้าม่านขนาด 0.80 x 2.45  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
29. ผ้าม่านขนาด 1.54 x 1.20 เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
30. ผ้าม่านขนาด 1.84 x 2.00  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
31. ผ้าม่านขนาด 1.84 x 1.99  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
32. ผ้าม่านขนาด 2.85 x 1.97  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
33. ผ้าม่านขนาด 0.74 x 1.97  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
34. ผ้าม่านขนาด 0.74 x 2.00  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
35. ผ้าม่านขนาด 1.80 x 2.00  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
36. ผ้าม่านขนาด 0.74 x 2.00  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
37. ผ้าม่านขนาด 1.80 x 2.00  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
38. ผ้าม่านขนาด 2.87 x 2.45  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
39. ผ้าม่านขนาด 1.80 x 2.45  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
40. ผ้าม่านขนาด 4.10 x 2.44  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
41. ผ้าม่านขนาด 0.85 x 2.44  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 3 ชุด 
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42. ผ้าม่านขนาด 1.00 x 2.00  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
43. ผ้าม่านขนาด 1.54 x 1.15  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
44. ผ้าม่านขนาด 2.14 x 1.98  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
45. ผ้าม่านขนาด 1.04 x 2.05  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
46. ผ้าม่านขนาด 1.20 x 1.14  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
47. ผ้าม่านขนาด 2.92 x 2.60  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
48. ผ้าม่านขนาด 1.80 x 2.60  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
49. ผ้าม่านขนาด 4.10 x 2.55  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
50. ผ้าม่านขนาด 0.89 x 2.48  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 3 ชุด 
51. ผ้าม่านขนาด 1.54 x 1.14  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
52. ผ้าม่านขนาด 2.14 x 2.02  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
53. ผ้าม่านขนาด 4.42 x 2.54  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
54. ผ้าม่านขนาด 1.78 x 2.54  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
55. ผ้าม่านขนาด 2.75 x 2.54  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
56. ผ้าม่านขนาด 0.69 x 1.90  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
57. ผ้าม่านขนาด 0.80 x 2.47  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
58. ผ้าม่านขนาด 2.74 x 2.00  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 2 ชุด 
59. ผ้าม่านขนาด 1.64 x 2.46  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 4 ชุด 
60. ผ้าม่านขนาด 1.80 x 2.00  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 
61. ผ้าม่านขนาด 1.64 x 1.20  เมตร (กว้าง x สูง) จ้านวน 1 ชุด 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-  ม่านปรับแสง พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 

โอนลด 
1. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน งาน

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนต้าบลถ้้าใหญ่ หน้า 5๙/68 
งบประมาณตั้งไว้ ๑๐0,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐
0,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๐0,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน    
0.-บาท 

2. ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ หน้า 5๙/68 งบประมาณตั้งไว้  
100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๙,000.-บาท โอนลดครั้งนี้  
๑๙,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0-บาท 
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3. กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนส่ งนักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬาต่ างๆ หน้า  ๖๐/68 
งบประมาณตั้งไว้ 50,000. -บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๕
0,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๔๐,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
๑๐,000.-บาท 

4. กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพย่อย หมู่ที่  ๑-๑๐  หน้า 
๖๐/68 งบประมาณตั้งไว้ ๑๒0,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๗0,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ ๖๐,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๑๐,000-บาท 

5. แผนงานงบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต้าบล หน้า 68/68 งบประมาณตั้งไว้  
280,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 280,000.-บาท โอนลด
ครั้งนี้ ๒๓๑,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๙,000.-บาท 
เหตุผล 

เ พ่ือให้การขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ ายประจ้ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 หมวด 4 การ
โอนงบประมาณรายจ่าย ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงได้น้าเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้ง 2 รายการ
ดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายปรีชา  ศรีรินทร์ ตามท่ีผู้บริหารได้น้าเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 2 

รายการ ในการลงมติผมขอให้ลงครั้งละรายการครับ 
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

เป็นจ้านวนเงิน 408,5๐๐.-บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ สมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างเชิญครับ 

 
 



18 

นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมนายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในระเบียบ

วาระที่ 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา  4.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ เป็นจ้านวนเงิน 408,5๐๐.-บาท ผมขอ
สอบถามเกี่ยวกับการประมาณราคา เช่น ต้นไทรเกาหลี ว่าเอาราคาอ้างอิง
มาจากที่ไหนในการตั้งงบประมาณ 

นายปรีชา  ศรีรินทร์ สมาชิกท่านอื่นมีใครจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมเชิญผู้บริหารครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม 
นายกเทศมนตรี นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่  ในระเบียบ

วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  4.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผมขอชี้แจงทั้ง 2 รายการ ไปในครั้ง
เดียวกันนะครับ ทั้ง 2 รายการ คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ เป็นจ้านวนเงิน 408,5๐๐.-บาท และ
รายการผ้ าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 108 ชุด เป็นจ้ านวนเงิน  
๔๕๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งตามระเบียบต้องมีราคากลางหรือราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่ทั้ง 2 รายการนี้อยู่นอกมาตรฐาน จึงมีความจ้าเป็นต้องสืบ
ราคาจากท้องตลาดเพื่อมาก้าหนดเป็นราคากลางครับ 

นายปรีชา  ศรีรินทร์ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมตินะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ส้าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ (แห่งใหม่) เป็นจ้านวนเงิน 408,5๐๐.-บาท 
กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ้านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 

นายปรีชา  ศรีรินทร์   ๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ประธานสภาเทศบาล  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 108 ชุด 

เป็นจ้านวนเงิน  ๔๕๐,๐๐๐.-บาท สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม
เพ่ิมเติมส้าหรับรายการนี้บ้างเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมตินะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ส้าหรับรายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
จ้านวน 108 ชุด เป็นจ้านวนเงิน  ๔๕๐,๐๐๐.-บาท กรุณายกมือครับ 
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มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ้านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 

4.3  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองคลัง) 

นายปรีชา  ศรีรินทร์ ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 4.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล ค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชิญผู้บริหาร

เสนอญัตติครับ 
นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม 
นายกเทศมนตรี นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ ต้าแหน่งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ในระเบียบ

วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  4.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผมขออนุญาตท่าน
ประธานสภาให้ นายสวงค์ เกิดบัวทอง รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ
ญัตติครับ 

นายปรีชา  ศรีรินทร์ อนุญาตครับ และขอเชิญรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสวงค์  เกิดบัวทอง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม 
รองนายกเทศมนตรี นายสวงค์ เกิดบัวทอง ต้าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ระเบียบ

วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 4.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 1 รายการ 
หลักการ 

ตามที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น กองคลังเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี 
พ.ศ. 2563 ในแผนงานบริหารทั่วไป งบบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องกรองน้้า หน้า 
17/68 ซึ่งเป็นอ้านาจอนุมัติของสภาเทศบาล จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ้านวน 1 รายการ ดังนี้ 

-  เครื่องกรองน้้า 
ข้อความเดิม 

 -  ชนิดน้้าร้อน 1 หัวก๊อก น้้าเย็น 1 หัวก๊อก 
 -  มีถังแบบ stainless Steel 304 สามารถเก็บน้้าร้อน 2 ลิตร 
และน้้าเย็น 4 ลิตร 
 -  ก้าลังผลิตน้้า 300 ลิตร/วัน ขนาด (กว้าง 310 x 310 x 1000 
มม.) 
 -  ระบบน้้าร้อน Heater อัตโนมัติ (เบอร์โมสตรัท Bi – Metsi) 
อุณหภูมิความร้อน 80 – 95 องศา 
 -  ระบบน้้าเย็น คอมเพรสเซอร์น้้ายา R - 13AA อุณหภูมิความเย็น 
4 – 10 องศา 
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ข้อความใหม่ 
 -  ชนิดน้้าร้อน 1 หัวก๊อก น้้าเย็น 1 หัวก๊อก 
 -  มีถังแบบ stainless Steel 304 สามารถเก็บน้้าร้อน 2 ลิตร 
และน้้าเย็น 3 ลิตร 
 -  ก้าลังผลิตน้้า 300 ลิตร/วัน ขนาด (กว้าง 310 x 310 x 1000 
มม.) 
 -  ระบบน้้าร้อน Heater อัตโนมัติ (เบอร์โมสตรัท Bi – Metsi) 
อุณหภูมิความร้อน 80 – 95 องศา 
 -  ระบบน้้าเย็น คอมเพรสเซอร์น้้ายา R - 13AA อุณหภูมิความเย็น 
5 – 10 องศา 
เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 
หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

จึงได้น้าเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการดังกล่าว ต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายปรีชา  ศรีรินทร์ ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเครื่องกรองน้้า สมาชิก

ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมตินะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเครื่องกรองน้้า กรุณา
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ้านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะหารือท่านนายกฯ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม ไม่มี  
นายปรีชา  ศรีรินทร์ ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อม 
ประธานสภาเทศบาล เพรียงกัน และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอปิดการประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่ 3  ประจ้าปี พ.ศ. 2563 ครับ 

เลิกประชุมเวลา 14.20 น. 
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     ลงชื่อ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายเพลินจิต  อินทร์แก้ว) 
            เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

 
   ลงชื่อ                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม         

                 (นางบุญศรี  อารีย์)  
        สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลเขต 1      

 
ลงชื่อ                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน)        
       สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลเขต 1     

 
  ลงชื่อ                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายนิยม  สายน้้า) 
          รองประธานสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่     

 

หมายเหตุ: ที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ       
สมัยที่ 3/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 
3/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2563 

 

      ลงชื่อ                                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายนิยม  สายน้้า) 
     รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         ประธานสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่     

 


