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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
สมัยสามัญที่  3/2563 ครั้งที่ 2 

วันที่  24  สิงหาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 

  ************************************************************** 
        

ผู้มาประชุม 1. นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์ ต าแหน่ง  ประธานสภา    
  2.  นายสมคิด  คะดุลย์  ต าแหน่ง  รองประธานสภา   
  3.  นางหนูเอื้อ  ศรีบุญเรือง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
  4.  นางวรรณรง  อรรควงษ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
  5.  นายศุภจิต  เคยสนิท  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
  6.  นายชูชชั  ทองแกม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
  7.  นายเรณู  ปราบพาล  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
  8.  นายสุภนิมิต  เครือทอง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
  9.  นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
  10.  นายค าแพง  เจริญชนม์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
  11.  นายบุญเตียง  ทองแถม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  12. จ.อ.ไพรัตน์  เหมพลชม ต าแหน่ง  เลขานุการสภา   

ผู้เข้าร่วมประชุม 1.  นายมงคล  มีลา  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี    
  2.  นายค าจันทร์  ห้าวเส็ง  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี  
  3.  นางทัศนีย์  บุญไชย  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี   
  4.  นายบุญธรรม  อักษร  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
  5.  นายบัณฑิต  ใจซื่อ  ต าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
  6.  นายกุญช์ภัสส์  นาค า   ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล     
  7.  จ.อ.ไพรัตน์  เหมพลชม ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล   
  8.  นางสุจิตรา  ฮามวงค์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   
  9.  นางทัศนีย์  เหมพลชม  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 

10. นางสาวทัศนีย์  เบ้าทองหล่อ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา    

11.  นายณรงค์ฤทธิ์  ค ามะนาง ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 12.  จ.อ.ค าพันธ์  ชาวท่าโขลง   ต าแหน่ง  นักจัดการงานเทศกิจ 
 13.  นายเจษฎา  เวียงวงษ์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 14.  นายสราวธุ  พรมมาซุย ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ เรียนท่านนายเทศมนตรีต าบลกลางใหญ่  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา  เทศบาลต าบล

กลางใหญ่  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลกลาง
ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563  ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2564  วาระท่ี  2  ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอ
เปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (14  สิงหาคม  2563) 

เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  ได้ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3/2563  เมื่อวันที่   
 14  สิงหาคม  2563  มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมบันทึกการประชุม 

  หรือไม่ 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภา ยกมือรับรอง   10  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
  ขาดการประชุม  -  เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

  4.1 รายงานการประชุมการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ 
  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

 2564 เทศบาลต าบลกลางใหญ่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 4.1 ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานการ 
  ประชุม ให้ที่ประชุมทราบ 
นายหนูเนียม ประทุมวงษ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธาน คกก.แปรญัตติฯ กระผม นายหนูเนียม ประทุมวงษ์ ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 

 บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอรายงานผลการคัดเลือก 
 ประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
- จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม เลขานุการสภาฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่
สมัยสามัญท่ี  3/2563 ครั้งที ่ 1เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563  ได้มีมติเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  คน คือ 

    1. นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์   
    2. นายศุภจิต  เคยสนิท   
    3. นายบุญเตียง  ทองแถม     
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 เพ่ือท าหน้าที่ของสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2564  

ข้อระเบียบกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   
   แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  หมวด  8  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น   
   ข้อ  103(1)  คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อย 
   กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
   ข้อ 104  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณา  
   สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
   ข้อ  109  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้ 
   เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
   ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ  
   จากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น    
   ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น 
   องค์ประชุมมติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียง 
   เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

ได้แจ้งระเบียบกฎหมายให้ทราบแล้วมีท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอให้
คณะกรรมการได้เสนอชื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

    -นายบุญเตียง ทองแถม ผมขอเสนอ  นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์  เป็นประธานกรรมการ 
   - นายศุภจิต  เคยสนิท ผมขอสนับสนุนครับ 
   - จ.อ.ไพรัตน์ เมพลชม เลขานุการสภามีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
   - มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   - นายบุญเตียง  ทองแถม ผมขอเสนอนายศุภจิต  เคยสนิท  เป็นเลขานุการ 
   - นายหนูเนียม ประทุมวงษ์ ผมขอสนับสนุนครับ 
   - จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม เลขานุการสภามีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุม 
   - มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายศุภจิต  เคยสนิท เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 - จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม เลขานุการสภา สรุปมติที่ประชุมในการเลือกประธาน

คณะกรรมการแปรญัติติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
 1. นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

2. นายบุญเตียง  ทองแถม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
3. นายศุภจิต  เคยสนิท  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ทั้งนี้คณะกรรมการแปรญัตติ  จะเป็นคณะกรรมการสามัญ คือเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลกลางใหญ่เท่านั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  หมวด  8  คณะกรรมการ
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สภาท้องถิ่น  ข้อ 103(1)  คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกท้องถิ่น  มีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
- นายหนูเนียม ประทุมวงษ์ ประธานคณะกรรมการฯ ผมขอนัดคณะกรรมการมาประชุมใน
วันที่  20  สิงหาคม  2563 เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป  เพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติร่าง
เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  ที่สภาฯได้รับหลักการแล้ว 

   - จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม เลขานุการสภา   ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี   
   ขอปิดการประชุม 

- ปิดการประชุเวลา 10.30 น. 

นายหนูเนียม ประทุมวงษ์  จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ  
ประธาน คกก.แปรญัตติฯ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.2 แถลงผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2564 ของเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี 4.2 แถลงผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลกลางใหญ่ คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนด 
   ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 17 ,18และ 19 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา  
   09.30  – 15.30 น.  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว และได้รายงานพร้อมบันทึก 
   ความเห็นต่อประธานสภาฯ เป็นที่เรียบร้อย และประธานสภาได้ส่งรายงานการประชุมให้ 
   สมาชิกสภาเทศบาล แล้ว จึงขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงผลการแปร 
   ญัตติให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

นายหนูเนียมประทุมวงษ์   เรียนเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธาน คกก.แปรญัตติฯ กระผม นายหนูเนียม ประทุมวงษ์ ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอรายงานผลการแปรญัตติ  
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลกลางใหญ่  
- นายหนูเนียม ประทุมวงษ์ ประธาน คกก.แปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 
50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้อเสนอร่างเทศบัญญัตินั้นร่างเดิมและ
ตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น
อย่างน้อยจะต้องระบุ ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อความใดบ้าง การแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด ก็สงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
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ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน 
- นายหนูเนียม ประทุมวงษ์ ประธาน คกก.แปรญัตติ เรียนคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
ตามมติที่ประชุมสภาฯ  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563  ให้เห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564 ในวาระท่ี  1  และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติก าหนดให้ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ยื่นค าแปรญัตติในวันที่ 17 , 18 
และ 20  สิงหาคม  2563  และให้แจ้งให้ผู้บริหารสมาชิกได้ทราบแล้ว  วันนี้จึงได้เชิญ
คณะกรรมการมาประชุมเพ่ือพิจารณาการแปรญัตติร่างงบประมาณ  ดังกล่าว 
- ตามท่ีได้แจ้งให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ได้มายื่นการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณ  2564 วันที่ 17 , 18 และ 20  สิงหาคม  2563   และชี้แจง 
ต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่  20  สิงหาคม  2563  เวลา  09.30-15.30 น. นั้น   
ขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2564  
- นายมงคล  มีลา นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้   
 ข้อ 1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ  จ านวน  500,000  บาท  แก้ไขค าชี้แจงงบประมาณ หน้า 81 ข้อ (6) 
รายการเดิม 
(6) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน  3  อัตรา เพ่ือปฏิบัติงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลความสะอาดถนน ทางเดินเท้า 
รายการใหม่ 
(6) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน  3  อัตรา เพ่ือปฏิบัติงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ถนน ทางเดินเท้า ตลาดสด ในพื้นที่ต าบลกลางใหญ่ 
- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการให้แปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง (6) ในข้อ 1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ข้อ (6) หน้า 
81  ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
เห็นชอบ  2  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
- นายมงคล  มีลา  นายกเทศมนตรี  ข้อ 2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ แก้ไขค าชี้แจงงบประมาณ หน้า 89 
รายการเดิม 
อุดหนุนอ าเภอบ้านผือ จ านวน 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอ าเภอบ้านผือ 
เพ่ือด าเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี จ านวน 20,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 14 ล าดับที่ 47 
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(ส านักปลัดเทศบาล) 
รายการใหม่ 
อุดหนุนอ าเภอบ้านผือ จ านวน 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอ าเภอบ้านผือ 
เพ่ือด าเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี จ านวน 10,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 14 ล าดับที่ 47 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการให้แปรญัตติแก้ไขค าชี้แจงข้อ 2 แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ หน้า 89 ตามร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

 เห็นชอบ  2  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
- นายมงคล  มีลา นายกเทศมนตรี  ข้อ 3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม 

 สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ แก้ไขค าชี้แจงงบประมาณ หน้า 127 

   รายการเดิม  
โครงการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้  จ านวน 50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณใน
การศึกษาดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 151 ล าดับที่ 1 
(ส านักปลัดเทศบาล)  
รายการใหม่ 
โครงการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้  จ านวน 50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน
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การฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 151 ล าดับที่ 1 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการให้แปรญัตติแก้ไขค าชี้แจง ในข้อ 3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 127  ตาม
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

   เห็นชอบ  2  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
   - นายมงคล  มีลา นายกเทศมนตรี  ข้อ 4 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
   ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จ านวน 
   60,000  บาท หน้า 101   ขอปรับลดลง 20,000 บาท คงเหลือ  40,000  บาท  
   ตรวจสอบแล้วงบประมาณเพียงพอในการจัดหา งบประมาณท่ีขอลดจะได้ไปตั้งจ่ายในหมวด
   อ่ืนที่จ าเป็น   

- ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับหลักการให้แปรญัตติขอปรับลดงบประมาณ แผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
เครื่องดับเพลิง ในข้อ 4  หน้า 101 ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้   
เห็นชอบ  2  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

   - ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้รับทราบทราบรายงานผลการแปรญัตติแล้ว จึงขอให้พิจารณา 

  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 ต่อไป 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่ 2 
ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วย
กับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ
ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 - สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล มีท่านใดจะอภิปรายการพิจารณาร่างเทศบัญญัติหรือไม่ ถ้าไม่
มี ขอมติที่ประชุมเห็นด้วยกับค าแปรญัตติในวาระท่ี 2 หรือไม่ 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มี
สมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ   10  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง ขาด
การประชุม  -  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 -ไม่มี-  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีเรื่องแจ้งเรื่องอ่ืนๆให้ที่ที่ประชุมได้ทราบ  ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี   ผมขอขอบคุณ   
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้  ในการประชุมครั้งต่อไป  ผมขอแจ้งนัดประชุมในวันที่ 26  สิงหาคม  2563  เพ่ือ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (วาระที่ 3)   

 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 

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

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง   
 

 (ลงชื่อ)  หนูเนียม  ประทุมวงษ์  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  (ลงชื่อ)   บุญเตียง  ทองแถม   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์)                                       (นายบุญเตียง  ทองแถม) 
          คณะกรรมการสภาฯ                                               คณะกรรมการสภาฯ   
 
 
(ลงชื่อ) ศุภจิต  เคยสนิท    ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม       (ลงชื่อ)    อนุพงษ์  วงษ์จันทร์   ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
       (นายศุภจิต  เคยสนิท)                                             (นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์) 
       คณะกรรมการสภาฯ                                           ประธานสภาเทศบาลกลางใหญ่ 
 


