
 (สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

สมัยสามัญ สมัยที่  3  คร้ังท่ี  2  ประจำปี  2564 

เมื่อวันท่ี   23   สิงหาคม  2564  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

……………………………….. 

ผู้เข้าประชุม   

1. นายพิชิต      โล้วตัง้กิจเจริญ  ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 2. นายสิทธินันท์ ภูลายศรี  รองประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

3. นายประกอบ สวัสดิ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 4. นางสาวรัตนา ไชยรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 5. นายอิสระยศ  ภญิโญ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 6. นายพีระยุทธ  สาครวรรณศกัดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 7. นายพรชัย  ปฐมรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 8. นางสาวสมบุญ เวชวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 9. นางสาวภัทรานิษฐ์ ลับสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 10. นายอนุสัก  สายพวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 11.นายคณพศ  ศริิศรีอัจฉราพร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

 12. นายฉัตรา  พจนานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 13.นางสาวนริศา จันทร์รองศรี  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ผู้ร่วมประชุม 

1.  นายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

2.  นางสาวอัจฉราพร  สุวรรณ    รองนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

3. นายภุชพงศ์    ทองพันภญิโญ   รองนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

4. นายธรรมอำนาจ  ดวงบุปผา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

5. นางศรัญญา    สีนารอด   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

6. ว่าที่รอ้ยโทภูมนิันท์ พรชวีโชติ  ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

7. นางกุลภัส  กกสันเทียะ  ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

8. นางบุษบา  โชติจันทึก  ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการฯ 

9. นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก  ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

10. นางบังอร  กระจ่างโพธิ์  หัวหนา้สำนักปลัด 

11. นายจรูญ    ตังอำนวย    ผูอ้ำนวยการกองช่าง 

12. นางนิภาพร  คร้ามวงษ์  ผูอ้ำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 
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เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

(น.ส.นรศิาฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ วันนีว้ันที่   23 สิงหาคม  2564 

เลขานุการสภาฯ  เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี  2564  

บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนินมาประชุม จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุมแล้ว  

ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอกราบเรียนเชญิค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -วันนีว้ันที่  23  สิงหาคม  2564  เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   

ประธานสภาฯ  สมัยที่  3   ประจำปี  2564  ที่ประชุมครบองค์ประชุมแลว้  ผมขอเปิดประชุมสภา 

เทศบาลตำบลสูงเนิน  ณ  บัดนี้  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผมขอให้เลขานุการ

สภาฯ ได้อ่านประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

สมัยสามัญ  สมัยที่   3    ประจำปี   2564 

(น.ส.นรศิาฯ)  - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน     

เลขานุการฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่   3   ครั้งที่ 2 ประจำปี   2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   

24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  

14  พ.ศ. 2562   ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ครั้งแรก เมื่อ

วันที่  8  มิถุนายน  2564 กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 

ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2564  นั้น  อาศัยอำนาจตาม

มาตรา 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  พ.ศ.  2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล

สูงเนิน  สมัยสามัญ  สมัยที่   3  ครั้งที่  2 ประจำปี  2564  ตั้งแต่วันที่    1-30   

สิงหาคม  พ.ศ.  2564   

   จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ   วันที่     13     สิงหาคม   พ.ศ.  2564 

             นายพิชิต   โล้วตัง้กิจเจริญ 

                    (นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ) 

                  ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ระเบียบวาระที่   1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

(นายพิชิตฯ)  ขณะนีศู้นย์ผลิตภัณฑ์พืน้เมืองเทศบาลตำบลสูงเนิน ที่ทำเป็นศูนย์พักคอยใกล้จะ 

ประธานสภาฯ  ดำเนนิการแล้วเสร็จ พรอ้มที่จะส่งมอบใหโ้รงพยาบาลสูงเนิน ดำเนินการพักคอยผู้ป่วย 

โควิด ต่อไป ครับ 

ระเบียบวาระที่   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี  2564 

(นายพิชิตฯ)  เมื่อวนัที่  11  สิงหาคม พ.ศ.  2564 ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ดำเนินการ 

ประธานสภาฯ  ชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้ทราบและตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของ 

สำเนารายงานการประชุม 
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(น.ส.นรศิาฯ)  -ดิฉันขอใหส้มาชิกสภาเทศบาล และคณะผูบ้ริหารเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 

เลขานุการสภาฯ  สำเนารายงานการประชุมที่ได้สำเนาแจกไปแล้ว นั้นโดยใหต้รวจสอบตั้งแต่หนา้ที่ 

1 - 50  ว่ามีขอ้ความใดบ้างที่สมควรจะแก้ไขเพิ่มเติมหรอืไม่อย่างไร 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมในรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  หากไม่มีผมขอมตริับรองรายงานการประชุมด้วย 

มตทิี่ประชุม  รับรอง    11    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     

งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่อง  กระทู้ถาม 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4       เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5    -5.1  เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพื่อทราบกรณีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(นายพิชิตฯ)   (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) แก้ไขครั้งที่  9/2564  

ประธานสภาฯ   -ผมขอให้คณะผูบ้ริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดใหก้ับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 

(นายณัฐกาลฯ)  เรียนกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติต่อ 

สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อทราบกรณีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-

2565) เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 5 ) แก้ไขครั้งที่  9/2564  รายละเอียดมอบหมายใหร้อง

นายกเทศมนตรีได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)   ขอบคุณครับ  เชญิชีแ้จงรายละเอียด ครับ 

ประธานสภาฯ   

(น.ส.อัจฉราพรฯ) -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อทราบกรณีการแก้ไข 

รองนายกเทศมนตรีฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) แก้ไขครั้งที่  9/2564 

โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อ

ทราบกรณีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

แก้ไขครั้งที ่9/2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 21 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ขอ้ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของ

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเมื่อผูบ้ริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด 
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ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น

เห็นชอบ พร้อมทั้งแจง้สภาท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดทราบด้วย 

เหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 21 

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน   ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข และประกาศใช้ 

เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ 

มาพร้อมญัตติฉบับนี้  จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล

สูงเนินเพื่อทราบต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                                      (ลงช่ือ)        ณัฐกาล  สุวรรณ            ผูเ้สนอ 

(นายณัฐกาล  สุวรรณ) 

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 
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(นายพิชิตฯ)  - เป็นการเสนอญัตติเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม  -มีมติรับทราบ กรณีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

   (ฉบับที่ 5 ) แก้ไขครั้งที่  9/2564  ครับ 

ระเบียบวาระที่ 5    5.2 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   

2565     วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่  3  ขั้นลงมติ 

(นายพชิิตฯ)  จากการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 

ประธานสภาฯ  2564  ซึ่งที่ประชุมสภาได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี  2565  ไปแล้วก่อนที่จะพิจารณาในวาระ 2 และวาระที่ 3 ขอใหค้ณะกรรม 

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  ได้สรุปผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2565  ซึ่งคณะผูบ้ริหารเทศบาลตำบล 

สูงเนิน  เป็นผูเ้สนอในวาระที่  1  แล้วนัน้    เชิญครับ 

(น.ส.สมบุญฯ)  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวสมบุญ เวชวัฒน์  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายฯ จะขอสรุปผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ   2565   ตามที่สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ได้มีมติรับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2565  ซึ่งคณะ

ผูบ้ริหารเทศบาลตำบลสูงเนิน  เป็นผู้เสนอในวาระที่  1  แล้วนั้น  บัดนี ้คณะกรรมการฯ  

ได้ดำเนินการตรวจและพิจารณาร่างเทศบัญญัติแล้วจึงขอเสนอผลการพิจารณาต่อสภา

เทศบาลตำบลสูงเนิน  ตามลำดับดังนี้ 

   1.  คณะกรรมการ   ได้แก่ 

           1.1  นายพีระยุทธ    สาครวรรณศักดิ์ ประธานกรรมการ 

           1.2  นายฉัตรา    พจนานุวัตร  กรรมการ 

           1.3  นางสาวสมบุญ  เวชวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 

2.  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา 

2.1  คณะผูบ้ริหารเทศบาลตำบลสูงเนิน 

3.  สมาชิกสภาผูข้อแปรญัตติ  ไม่ม ี

4.  การแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  ไม่มี 

5.  ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

          ชื่อร่างเทศบัญญัติ   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ      ไม่มีผูข้อแก้ไข 

คำแถลงงบประมาณ          ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ      ไม่มีผูข้อแก้ไข 

บันทึกหลักการและเหตุผล        ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ      ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
 
 

 

ข้อ 1 ชื่อร่างเทศบัญญัติ   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ      ไม่มีผูข้อแก้ไข 

ข้อ 2 เทศบัญญัติให้ใชบ้ังคับ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ      ไม่มีผูข้อแก้ไข 
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       ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2564 

       เป็นต้นไป 

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป        ไม่มีผูข้อแปรญัตติ     ไม่มีผูข้อแก้ไข 

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

                             2565 ให้ตัง้จ่ายเป็นจำนวน 

        รวมทั้งสิน้  101,000,000.-บาท 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  ไม่มีผูข้อแปรญัตติ   ไม่มีผู้ขอแก้ไข 

        ประจำปีงบประมาณ 2565 

        ให้ตัง้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 

        29,020,000.-บาท  

ข้อ 5 ใหน้ายกเทศมนตรีและ            ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ    ไม่มีผู้ขอแก้ไข 

        รองนายกเทศมนตรีตำบล 

        สูงเนินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงนิ 

        งบประมาณที่ได้รับอนุมัตใิห้ 

        เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย 

        ของเทศบาลฯ 

    ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  ไม่มีผูข้อแปรญัตติ   ไม่มีผู้ขอแก้ไข 

            มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 

   คณะกรรมการจงึขอเสนอผลการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณพ.ศ.  2565  เพื่อโปรดพิจารณาในวาระที่  2  และวาระที่  3  ต่อไป 

     (ลงช่ือ)     นางสาวสมบุญ  เวชวัฒน์           ผูจ้ดรายงานการประชุม 

         (นางสาวสมบุญ  เวชวัฒน์) 

(นายพิชิตฯ)  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่  2 ขั้นแปรญัตติ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ 

ประธานสภาฯ  เฉพาะที่มกีารแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการฯแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลง 

มติเป็นอย่างอื่น  จะมีผู้ขอแก้ไขหรอืไม่ครับ   

มตทิี่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภา ขอแก้ไขเพิ่มเติม  

(นายพิชิตฯ)  หากไม่มีผูใ้ดเสนอคำแปรญัตติแก้ไขหรอืเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาฯ  ประจำปีงบประมาณ   2565   ผมขอมติที่ประชุม เห็นควรใหค้งร่างเดิมของร่างเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2565  โปรดยกมอืครับ   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    10    เสียง     

ไม่เห็นชอบ    -   เสียง     

งดออกเสียง   1  เสียง 

   -  มีมติ  ให้คงร่างเดิมของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   

2565  เป็นเอกฉันท์ 
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(นายพิชิตฯ)  ตามระเบียบข้อ  52  การพิจารณาร่างขอ้บัญญัติในวาระที่  3  ขั้นลงมตไิม่มีการ   

ประธานสภาฯ  อภปิรายเว้นแต่ทีป่ระชุมจะได้ลงมตใิห้มกีารอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรการพิจารณา 

วาระนี้ ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

2565  ในวาระที่  3  ขั้นลงมต ิ หรอืไม่    ผมขอมตทิี่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    10    เสียง     

ไม่เห็นชอบ    -   เสียง     

งดออกเสียง   1  เสียง 

มติที่ประชุม  มีมต ิให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565 

เป็นเอกฉันท ์

 (นายพิชิตฯ)  -5.3  เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     

ประธานสภาฯ  พ.ศ.  2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุข) 

 -ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดใหก้ับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 

(นายณัฐกาลฯ)  เรียนกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติต่อ 

สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  

2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายละเอียดมอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีได้

ชีแ้จงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)   ขอบคุณครับ  เชญิชีแ้จงรายละเอียด ครับ 

ประธานสภาฯ  

(นายภุชพงศ์ฯ)  -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  เพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย 

รองนายกเทศมนตรีฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการ 

และเหตุผลดังนี ้

                หลักการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจรับผิดชอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
งานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลสูงเนิน และงานตลาดสด จึงมี
ความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานติดตามการใช้งานของ
รถยนต์ส่วนกลางและวางแผนการเก็บขนขยะ และป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 4 
รายการได้แก่ 

1. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS) ติดตามรถยนต์ จำนวน 

3 เครื่อง   

2. จัดหาครุภัณฑ์ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ณ 

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 8 ตัว  

3. จัดหาครุภัณฑ์ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ณ 

ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเนิน(ตลาดเชา้) จำนวน 8 ตัว  
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4. จัดหาครุภัณฑ์ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ณ 

ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเนิน(ตลาดเย็น) จำนวน 8 ตัว  

เหตุผล 

เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 5)  แก้ไขครั้งที่  9/2564 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ซึ่งกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานบรรจุ

ไว้ในแผนฉบับนี้ด้วย แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  จึงจำเป็นต้องดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้ 

โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง รายการเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ติดตามรถยนต์ เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS) ติดตามรถยนต์พร้อมติดตั้ง 

สำหรับรถยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 86-4174 นครราชสีมา รถบรรทุก

ขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ ทะเบียน 87-5019 นครราชสีมา รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 

6 ล้อ ทะเบียน 85-3864 นครราชสีมา จำนวน 3 เครื่อง ราคาตามท้องถิ่น 

เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 28 

ลำดับที่ 39 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9/2564 จำนวนงบประมาณที่ขอตั้ง 24,000.- 

บาท 

2.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์   รายการติดตัง้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบ

ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์

ครบชุด จำนวน 8 ตัว  ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลสูงเนิน  

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564  ลำดับที่ 1, 2, 10, 11, 13, 14 หน้าที่  1, 9, 10, 11  

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเติม (ฉบับที่  5) หน้าที่  29 ลำดับที่  44 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่   9/2564  

จำนวนงบประมาณที่ขอตัง้  125,000.- บาท 

3.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบ

ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   รายการ
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ติดตัง้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

และติดตัง้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จำนวน  8  ตัว                                                                                       

ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเนิน (ตลาดเช้า)  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564  

ลำดับที่ 1, 2, 10, 11, 13, 14 หน้าที่  1, 9, 10, 11  เป็นไปตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

หน้าที่ 31 ลำดับที่ 49 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9/2564  จำนวนงบประมาณที่ขอตั้ง  

125,000.- บาท 

4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบ

ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ

ติดตัง้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

และติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ตัว    

ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเนิน(ตลาดเย็น)  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564  

ลำดับที่ 1, 2, 10, 11, 13, 14 หน้าที่  1, 9, 10, 11  เป็นไปตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

หน้าที่ 31 ลำดับที่ 50 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9/2564  จำนวนงบประมาณที่ขอตั้ง  

90,000.- บาท 

รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  364,000.-บาท 

โอนลด 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล   งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  การ

จัดจ้างเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

เทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเอกชนดำเนินการกำจัดขยะ

มูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2560 หมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มาตรา 34/1 เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 3 จำนวนงบประมาณ      

ที่ตั้งไว้ 6,300,000.- บาท  โอนลดไปแล้ว 5,195,400.- บาท จำนวนงบประมาณ

คงเหลือก่อนโอนลด 1,104,600.-บาท จำนวนงบประมาณที่ขอโอนลด 364,000.- 

บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  740,600.-บาท  มีงบประมาณ

คงเหลือเพียงพอสำหรับการใชจ้่ายตลอดปีงบประมาณให้โอนลดได้ 

รวมโอนลด  จำนวน 364,000.-บาท 
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 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 27  การโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน

เพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ใหเ้ป็นอำนาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น  ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบล

สูงเนินเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ตามหลักการและ

เหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 

ขอแสดงความนับถือ 

                                      (ลงช่ือ)        ณัฐกาล  สุวรรณ            ผู้เสนอ 

(นายณัฐกาล  สุวรรณ) 

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืไม่ หากไม่มผีมขอมตทิี่ประชุม 

ประธานสภาฯ     

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    11    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     

งดออกเสียง   1  เสียง 

(นายพิชิตฯ)  -5.4  เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     

ประธานสภาฯ  พ.ศ.  2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 

 -ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดใหก้ับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 

(นายณัฐกาลฯ)  เรียนกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติต่อ 

สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  

2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายละเอียดมอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีได้

ชีแ้จงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)   ขอบคุณครับ  เชญิชีแ้จงรายละเอียด ครับ 

ประธานสภาฯ  

(นายภุชพงศ์ฯ)  -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  เพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย 

รองนายกเทศมนตรีฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการ 

และเหตุผลดังนี ้

หลักการ 

กองช่าง มีหน้าที่รับผดิชอบงานสาธารณูปโภค ซึ่งจะต้องดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิว

จราจรถนน รวมทั้งก่อสร้างราง/ท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล  เพื่อเป็นการอำนวย

ความสะดวกแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นใหก้ับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน 
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เหตุผล 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา  เป็นย่านที่พักอาศัย ที่มีการพัฒนา

ที่ดินทำเป็นโครงการบ้านจัดสรร โดยมีการถมดินให้สูงขึ้นกว่าระดับถนนเพิ่มขึ้นเป็น

จำนวนมาก เมื่อถึงฤดูฝนจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังไม่มีทางไปของน้ำ กองช่างจึงได้นำ

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอน ถนนมิตร

สัมพันธ์ ซอย 7 ช่วงจากแยกถนนมิตรสัมพันธ์ ถึงทางแยกซอยประปา 2 ชุมชนแสง

ไทย-ประปาพัฒนา บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 5) แก้ไขครั้งที่ 8/2564 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการระบายน้ำเสียจากครัวเรือน

และป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน ในการนี้จะต้องดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ดังนี้  

โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมแลการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอน ถนนมิตรสัมพันธ์ซอย 7 ช่วงจากแยกถนน

มิตรสัมพันธ์ถึงทางแยกซอยประปา 2 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา โดยดำเนินการ

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 394 

ท่อน และก่อสร้างบ่อพักตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 40 บ่อ  หรือความยาวไม่

น้อยกว่า 434 เมตร และงานคืนผิวจราจร คสล. กว้าง 0.80 เมตร ความยาวไม่น้อย

กว่า 394 เมตร  ตามแบบเทศบาลตำบลสูงเนิน ที่ กช. 002/2564  พร้อมป้าย

โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1 และแก้ไขครั้งที่ 

8/2564  จำนวนเงินงบประมาณที่ขอตั้ง  1,698,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้า

หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1,698,000  บาท 

โอนลด 

1.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงนิเดือนพนักงาน เพื่อ

จ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือน เงนิเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดอืน และเงิน

ปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการเทศบาล

จังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทน

อื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 4  มีนาคม  2559  แลพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จำนวนอัตราตามแผนที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสาม
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ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 

12 เดอืน จำนวนงบประมาณที่ตัง้ไว้  2,625,840 บาท โอนลดไป 755,727บาท 
 

 

ใช้ไปแล้ว 980,140 บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  889,973  บาท  

จำนวนงบประมาณที่ขอโอนลด 600,000  บาท  จำนวนงบประมาณคงเหลือหลัง

โอนลด 289,973 บาท  มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายตลอด

ปีงบประมาณให้โอนลดได้ 

2.กองคลังแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนราย

เดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่

พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครราชสีมา เรื่อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 4  

มีนาคม  2559  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 จำนวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน

งบประมาณที่ตั้งไว้  3,642,300 บาท โอนลดไป 1,943,300  บาท ใช้ไปแล้ว 

937,874 บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  761,126  บาท  จำนวน

งบประมาณที่ขอโอนลด 298,000  บาท  จำนวนงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 

463,126  บาท  มี งบประมาณ คงเหลือ เพี ยงพอสำหรับการใช้จ่ ายตลอด

ปีงบประมาณให้โอนลดได้ 

3.กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็น

เงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจำปี ใหแ้ก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับ

ที่ 6 ลงวันที่ 4  มีนาคม  2559  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผน อัตรากำลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 

12 เดือน จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้  2,263,920 บาท โอนลดไป 1,343,100  

บาท ใช้ไปแล้ว 288,080 บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  632,740  

บาท  จำนวนงบประมาณที่ขอโอนลด 400,000  บาท   จำนวนงบประมาณ

คงเหลือหลังโอนลด 232,740  บาท  มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสำหรับการใช้

จ่ายตลอดปีงบประมาณให้โอนลดได้ 

4.กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน งบ-บุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่าย
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เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงาน 
 

 

เทศบาลนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทน

อื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 4  มีนาคม  2559  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสาม

ปี (ปีงบประมาณ 2564-2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 

12 เดือน จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้  2,756,160 บาท โอนลดไป 1,185,000  

บาท ใช้ไปแล้ว 812,860 บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  758,300  

บาท  จำนวนงบประมาณที่ขอโอนลด 400,000  บาท  จำนวนงบประมาณคงเหลือ

หลังโอนลด 358,300  บาท  มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายตลอด

ปีงบประมาณให้โอนลดได้ 

         รวมโอนลด  1,698,000  บาท 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2541  หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนไป  หรือไปโอนตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรด

นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเพื่อพิจารณาให้ความ 

เห็นชอบ  ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                                      (ลงช่ือ)        ณัฐกาล  สุวรรณ            ผู้เสนอ 

(นายณัฐกาล  สุวรรณ) 

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืไม่ หากไม่มผีมขอมตทิี่ประชุม 

ประธานสภาฯ     

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    11    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     

งดออกเสียง   1  เสียง 

(นายพิชิตฯ)  -5.5  เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     

ประธานสภาฯ  พ.ศ.  2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) 

 -ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดใหก้ับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 

(นายณัฐกาลฯ)  เรียนกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติต่อ 
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สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  

2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายละเอียดมอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีได้

ชีแ้จงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 
 

 

(นายพิชิตฯ)   ขอบคุณครับ  เชญิชีแ้จงรายละเอียด ครับ 

ประธานสภาฯ   

(น.ส.อัจฉราพรฯ) -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  เพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย 

รองนายกเทศมนตรีฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการ 

และเหตุผลดังนี ้

หลักการ 

กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  ซึ่ง

จะดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เหตุผล 

เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 

(ฉบับที่  4) และประกาศใช้แผนฯ ไปแล้ว  ซึ่งกองคลัง  ได้นำครุภัณฑ์ที่มีความ

จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน บรรจุไว้ในแผนด้วย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้  โดยจะต้องดำเนนิการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

1. กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink TanK Printer) จำนวน  1  

เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลำดับที่ 50 หน้าที่ 18-

19 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว

1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่4)  หน้าที่  26  ลำดับที่  28  จำนวนงบประมาณที่ขอตั้ง  

7,500.-บาท 

2. กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 

ขนาด 2 kVA จำนวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563 ลำดับที่ 64 หน้าที่ 22 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เป็นไปตามแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่4)  หน้าที่  26  ลำดับที่  29  จำนวน

งบประมาณที่ขอตัง้  12,000.-บาท 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   19,500.-บาท 

    
 

 

โอนลด 

1. กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร   

ห ม ว ด เงิ น เดื อ น ฝ่ าย ป ร ะจ ำ  ป ร ะ เภ ท  เงิ น เดื อ น พ นั ก ง าน  เพื่ อ จ่ า ย เป็ น

เงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทน

อื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่4 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวนอัตราตามแผนที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสาม

ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่าย

ไว้ 12 เดือน  จำนวน  งบประมาณที่ตั้งไว้  3,642,300.-  บาท โอนลดไปแล้ว 

2,241,300 บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  463,126.- บาท 

จำนวนงบประมาณที่ขอโอนลดครั้งนี้  19,500.-บาท   งบประมาณคงเหลือหลังโอน

ลด443,626.-  บาท  มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายตลอด

ปีงบประมาณให้โอนลดได้                                                                                                                 

   รวมโอนลด         19,500.- บาท 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2563  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ

โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จงึเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอต่อ

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                                      (ลงช่ือ)        ณัฐกาล  สุวรรณ            ผู้เสนอ 

(นายณัฐกาล  สุวรรณ) 

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืไม่ หากไม่มผีมขอมตทิี่ประชุม 

ประธานสภาฯ     

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    11    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     
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งดออกเสียง   1  เสียง 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ    

(นายพิชิตฯ)  เชญิท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 

ประธานสภาฯ    

(นายณัฐกาลฯ)          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ ผมนายณัฐกาล สุวรรณ   

นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน   ต้องขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้ความ

เห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   2565   ฉบับนี้ และ

ต้องขอขอบคุณ ข้าราชการพนักงาน  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วม

ใจปรับปรุงสถานที่พักคอยของตำบลสูงเนิน ที่เราได้ทำร่วมกับ อบต.สูงเนิน และ

ในตอนนี้สถานที่พักคอยก็ใกล้จะเสร็จสมบรูณ์ 100% เหลือเก็บตกอีกเล็กน้อย คือ

บริเวณรอบๆของศูนย์ที่พักคอย ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือใน

การจัดสถานที่พักคอย  ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรอืไม่  เชญิคุณพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์ 

ประธานสภาฯ 

(นายพีระยุทธฯ)          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ ผมนายพีระยุทธ  

สมาชิกสภาฯ  สาครวรรณศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน โควิดที่ชุมชน 

เสริมสุข มีการแพร่กระจายไปเป็นวงกว้าง ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวน 28 ราย และผู้กักตัวอีก 

20 ราย โดยเบื้องต้นเราได้มอบข้าวกล่องให้ผู้ติดเชื้อและผู้ที่ถูกกักตัว เป็นจำนวน 2 

มื้อ มื้อละ 100 กล่อง และได้มอบถุงยังชีพไปแล้วจำนวน  20 ครัวเรือน และยังเหลือ

อีกจำนวน  20 ครัวเรือน ที่ยังไม่ได้รับถุงยังชีพ ดังนั้นผมจึงขออนุมัติให้จัดหาสิ่งของ

อุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการดูแลต่อไป  ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรอืไม่   หากไม่ม ี ผมขอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ 

เลิกประชุมเวลา  10.30 น.  

      (ลงช่ือ)       นรศิา  จันทร์รองศรี     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวนรศิา  จันทร์รองศรี) 

รองปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ   

สมัยที่   3    ครั้งที่   2   เมื่อวันที่     23   สิงหาคม  2564 

   (ลงช่ือ)        พรชัย   ปฐมรัตน์      ประธานกรรมการ 
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                            (นายพรชัย   ปฐมรัตน์) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

      (ลงช่ือ)       ฉัตรา  พจนานุวัตร      กรรมการ 

                    (นายฉัตรา  พจนานุวัตร) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
 

(ลงช่ือ)        อนุสัก  สายพวรรณ์  กรรมการ/เลขานุการ 

                                (นายอนุสัก  สายพวรรณ์) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

รายงานการประชุมครั้งนี้ สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแลว้ 

(ลงช่ือ)         พิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ    

                        (นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจรญิ) 

           ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            


