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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  สมัยสามัญ 
สมัยที่  ๔/๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑ 
วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
********************** 

 
ผู้มาประชุม ๑. นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์ ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล    
  ๒.  นายสมคิด  คะดุลย์  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล   
  ๓.  นางหนูเอื้อ  ศรีบุญเรือง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
  ๔.  นางวรรณรง  อรรควงษ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
  ๕.  นายศุภจิต  เคยสนิท  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
  ๖.  นายเรณู  ปราบพาล  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   
  ๗.  นายสุภนิมิต  เครือทอง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
  ๘.  นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
  ๙.  นายค าแพง  เจริญชนม์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
  ๑๐.  นายบุญเตียง  ทองแถม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

๑๑. จ.อ.ไพรัตน์  เหมพลชม  ต าแหน่ง เลขานุการสภา 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑.  นายมงคล  มีลา  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี    
  ๒.  นายค าจันทร์  ห้าวเส็ง ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี  
  ๓.  นางทัศนีย์  บุญไชย  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี   
  ๔.  นายบุญธรรม  อักษร  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
  ๕.  นายบัณฑิต  ใจซื่อ  ต าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
  ๖.  นายกุญภัช์ภัสส ์ นาค า ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล     
  ๗.  นางสุจิตรา  ฮามวงค์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   
  ๘.  นางทัศนีย์  เหมพลชม ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด   
  ๙.  นางสาวทัศนีย์  เบ้าทองหล่อ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  ๑๐. นายอุทร  หล้าพิมพ์สิงห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์ - วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมันที่ ๔/๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑ สมัยประชุมสมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ ๔ มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  
  - เรื่องสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ลาออก ด้วยนายชูชัช  ทองแกม  
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ เขต ๑ ได้ขอลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาล 
  ต าบลกลางใหญ่ ตั้งแต่ วันที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เพ่ือไปสมัครสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี(ส.จ.) ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๐ ธันวาคม  
  ๒๕๖๓  นี ้  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓  ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม   
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๓  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับรองด้วยคะแนนเสียง  ๙  เสียง  ไม่รับรอง – เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  ๕.๑ การจ่ายเงินอุดหนุนอ าเภอบ้านผือ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนงานประเพณี  
  ประจ าปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี-ผ้าหม่ีขิด ประจ าปี ๒๕๖๓    
นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์ วาระท่ี ๕.๑ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลกลางใหญ่ ได้เสนอในที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไป   

นายมงคล  มีลา เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
นายกเทศมนตรี ท่าน  ด้วยเทศบาลต าบลกลางใหญ่ ได้รับหนังสืออ าเภอบ้านผือ ที่ อด ๐๔๑๘/๓๘๖๙  
   ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานประเพณีประจ าปี งานทุ่งศรีเมือง อุดรธานี- 
   ผ้าหมี่ขิด ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นทุกแห่งในอ าเภอบ้านผือ แห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในการจัดงานประเพณี 
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   ประจ าปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี-ผ้าหมี่ขิด จังหวัดอุดรธานีได้ก าหนดให้เป็นงานประเพณี 
   ประจ าปีของจังหวัดอุดรธานีก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ ธันวาคม ของทุกปี  
   ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลกลางใหญ่  
   ไม่ได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนอ าเภอ ตามโครงการดังกล่าวไว้ จึงได้โอนงบประมาณเพ่ือไป 
   ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา 
   วัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนอ าเภอบ้านผือ  
   โครงการอุดหนุนงานประจ าปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี-ผ้าหมี่ขิด ประจ าปี ๒๕๖๓  จ านวน  
   ๒๐,๐๐๐  บาท  ในสว่นของการเบิกจ่ายนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  
   และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ จึงจะจ่ายได้ จึงได้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบเพ่ือขอความ 
   เห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  ซึ่งรายละเอียดข้อกฎหมาย  เรียนเชิญท่าน 
   ปลัดเทศบาล ได้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบ  

นายกุญช์ภัสส์  นาค า ระเบียบกฎหมาย 
ปลัดเทศบาล - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 ข้อ ๔ (๑) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุน โครงการที่มีลักษณะ 
 เป็นเงินทุนหมุนเวียนและโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรม 
 นันทนาการ 
 ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอื่นในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เว้นแต่จะ 
 อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 ซึ่ง การจัดงานประจ าปีทุ่งศรีเมือง-ผ้าหมี่ขิด เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม มาตรา 
 ๕๐ (๘) แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมที่เทศบาลต าบลมีหน้าที่ 
 ต้องท า ในการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 
 ท้องถิ่น 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
 สืบเนื่องจากโครงการอุดหนุนงานประจ าปีทุ่งศรีเมือง-ผ้าหมี่ขิด  อ าเภอบ้านผือ ได้จัดท า 
 โครงการขออุดหนุนมาในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งงบประมาณได้ประกาศใช้ไปแล้ว  
 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปด าเนินการ ซึ่งการโอนในหมวดเงินอุดหนุนเป็นอ านาจ 
 หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ ๒๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีต าบล 
 กลางใหญ่ ได้อนุมัติให้โอนแล้ว แต่การเบิกจ่ายยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศใช้ไปแล้ว  
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 แต่อ าเภอบ้านผือ ได้แจ้งขออุดหนุนมาในช่วงระหว่างปีงบประมาณ การเบิกจ่ายจะต้อง 
 ด าเนินการให้เป็นไปตาม มาตรา ๖๗ ทวิ แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไข 
 เพ่ิมเติม 
 - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินเดือน 

 (๒) ค่าจ้าง 
 (๓) เงินตอบแทนอ่ืนๆ 

 (๔) ค่าใช้สอย 
 (๕) ค่าวัสดุ 
 (๖) ค่าครุภัณฑ์ 
 (๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
 (๘) เงินอุดหนุน 
 (๙) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 ก าหนดไว้ 
 มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาล 
 จะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
 ดังนั้น การจะจ่ายเงินอุดหนุนให้อ าเภอบ้านผือ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนงาน 
 ประเพณีประจ าปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี-ผ้าหมี่ขิด ประจ าปี ๒๕๖๓ จะต้องได้รับความ 
 เห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีอนุมัติ  
 จึงจะสามารถจ่ายได้  

นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลกลางใหญ่ ได้เสนอขอความเห็นชอบในการจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินอุดหนุนให้กับอ าเภอบ้านผือ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนงานประเพณีประจ าปี 
 ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี-ผ้าหมี่ขิด ประจ าปี ๒๕๖๓ และท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมาย 
 อ านาจหน้าที่ของสภาในการให้ความเห็นชอบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
 หรือไม่ 
 - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติสภาเทศบาลเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง  ๙  เสียง  ไมเ่ห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง  

 ๕.๒ การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
 งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง 
นายอนุพงษ ์ วงษ์จันทร์ วาระท่ี ๕.๒ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลกลางใหญ่ได้ ชี้แจงให้ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล ทราบ 
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นายมงคล  มีลา ด้วยส านักปลัดเทศบาลต าบลกลางใหญ่ ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณ  โดยโอนลด
นายกเทศมนตรี งบประมาณแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   
  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
  ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้จ านวน  120,000  บาท   
  โอนลดครั้งนี้  26,208  บาท  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารทั่วไป   
  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
  ประเภทค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง  จ านวน  ๒๖,๒๐๘  บาท 

  หลักการ 
  ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง งบประมาณ  ๒๖,๒๐๘ บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง จ านวน  ๗๒  ตารางเมตร ๆ ละ 
 ๓๖๔  บาท ส าหรับติดตั้งภายในอาคารส านักงานเทศบาล 

  เหตุผล 
  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลต าบลกลางใหญ่ ได้ด าเนินการต่อเติม 
  อาคารส านักงาน มีการขยายห้องท างานต่างๆ เพ่ิมข้ึน ทั้งชั้นบนและชั้นล่างแต่ในรายการ 
  ต่อเติมอาคารส านักงานดังกล่าว ไม่ได้รวมค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งไว้ 
  ด้วย ท าให้อาคารส่วนที่ต่อเติมใหม่มีแสงแดดส่องเข้าห้องท างาน เป็นอุปสรรคต่อการ 
  ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งเพ่ิมภาระให้ 
  เครื่องปรับอากาศท างานหนักมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องจัดหาผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์รวมค่า 
  ติดตั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

นายกุญช์ภัสส์  นาค า ระเบียบกฎหมาย 
ปลัดเทศบาล - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  ที่ท าให้ 
 ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ 
 ของสภาท้องถิ่นซึ่งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ เป็นครุภัณฑ์ส านักงาน ในการโอนไปตั้งจ่าย 
 รายการใหม่จึงเป็นอ านาจของสภาเทศบาล ตามข้อ ๒๗ 

นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลกลางใหญ่ ได้เสนอขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อม 
   อุปกรณ์ และท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมาย อ านาจหน้าที่ของสภาในการอนุมัติ 
   แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
  - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติสภาเทศบาลเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง  ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง  

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะแจ้งที่ประชุมขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิด 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
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      (ลงชื่อ) จ.อ.  ไพรัตน์  เหมพลชม     ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 
                             (ไพรัตน์  เหมพลชม) 
                                                    รองปลัดเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
                        เลขานุการสภาฯ 
 
 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง   
 

 

 (ลงชื่อ) หนูเนียม  ประทุมวงษ ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม    (ลงชื่อ)  บุญเตียง  ทองแถม   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์)                                       (นายบุญเตียง  ทองแถม) 
          คณะกรรมการสภาฯ                                               คณะกรรมการสภาฯ   
 
   
 

(ลงชื่อ)   ศุภจิต  เคยสนิท    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม       (ลงชื่อ) อนุพงษ์  วงษ์จันทร์   ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
         (นายศุภจิต  เคยสนิท)                                           (นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์) 
          คณะกรรมการสภาฯ                                         ประธานสภาเทศบาลกลางใหญ่ 
 


