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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๗  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๓ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
              ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย 

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

ผู้มาประชุม 
     

ล าดับท่ี                       ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑. 
๒. 

นายกิติศักดิ์ 
นายวิทยา       

กลับเป็นสุข 
เจริญสุข 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

๓. นายชลอ คงสมปราชญ ์          สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางสาวเกียว       แซ่ฉ่ัว " 
๕. นายเฉลิมพล        ชูกลิ่น " 
๖. 
๗.  
๘.  

นางสาวจินตนา 
นายสุรเชษฐ์ 
นายบุญเลิศ      

ทองแกมใบ 
ขมวิลัย 
จิตรภักด ี

" 
" 
" 

      ๙. 
    ๑๐. 

นายกิตติพงษ์    
นางสาวพัชราวดี            

ด าริกิจเจริญ 
เนตรสุวรรณ 

" 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   

ล าดับท่ี                       ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑. 
 
 
 

นางสาวนาตยา 
 

ประเสริฐอทุัยศร ี สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับท่ี                       ชื่อ - สกุล         ต าแหน่ง 
   ๑   นายอรรถพร     บุญจิตรากุล นายกเทศมนตร ี

       ๒ 
       ๓ 

นายทรงยศ   
นายสามารถ       

เฮงสุวนิช 
โตแย้ม 

รองนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี

๔ นายฟ้าฟื้น          อยู่วัฒนา ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
๕ นายปรีชา          เหมาภากร เลขานุการสภาเทศบาล 

       ๖ 
       ๗ 
       ๘ 
       ๙ 

นางเสาวนีย์ 
นางชุติมา 
นางสาวรัชนีย์ 
นายอิสราฎร 

กระจกเหลี่ยม 
อุดมธัญลักษณ์ 
ศรีวิจิตกร 
หิรัญพลกุล 

ผู้อ านวยการกองคลงั 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 
รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
รก. ผู้อ านวยการกองช่าง 

     ๑๐ 
     ๑๑ 
     ๑๒ 
     ๑๓  
     ๑๔  
     ๑๕   
  

นายเชิงชาย 
นางสาวสริิญญา       
นายจิรภัทร 
นางสาววัชราภรณ์ 
นางสาวมุกดา  
นายวัชรพงษ์         

พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ขันธสอน 
หวังเจรญิ 
ศรจิตติ 
คงพืช 
พรมม ิ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
จพง.สาธารณสุขช านาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐ น. 
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภา
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลอุทัยทุกท่าน   บัดน้ีถึงก าหนดเวลาการประชุมสภา 
    เทศบาลต าบลอุทัย  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๓ มีสมาชิกสภา 

เท ศ บ าล ม าป ร ะ ชุ ม ค ร บ อ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม แ ล้ ว ข อ เรี ย น เชิ ญ ท่ าน  
 ประธานสภาเทศบาล  จุดเทียน ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย เป็นล าดับต่อไป 

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  สวัสดีครับท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ประธานสภาเทศบาล                และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน 
    -  เมื่อทีป่ระชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลอุทัย  สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระที่   ๑           เรื่อง    ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
- รับโอนพนักงานเทศบาล  มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสด ุ  
ระดับปฏิบัตกิาร  เมือ่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
     ด้วยเทศบาลต าบลอทุัยได้รับโอนพนักงานเทศบาล  ราย   
นางสาวนุจรี  พุทธพิพิธ  มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสด ุ  
ระดับปฏิบัติการ  เมือ่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  สังกัด  งานพัสดุ
ทะเบียนและทรัพยส์ิน  กองคลงั  เทศบาลต าบลอุทัย 
 

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่   ๒  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยท่ี ๔    
    ประจ าปี ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ นั้น ได้มีการบันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้อง 
หรือไม่กรุณาช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบด้วย 

 

นายบุญเลิศ  จิตรภักดี  -  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน       
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายบุญเลิศ  จิตรภักดี  ประธานกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาลขอเรียนว่าคณะกรรมการได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  แล้วได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ครับ 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมบ้างครับ   
ประธานสภาเทศบาล  -  เมื่อไม่มสีมาชิกอภิปรายขอแก้ไข ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย   
    -  ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 

-  ผมขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภา 
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ หรือไม่ สมาชิกท่านใดรับรอง กรุณายกมือข้ึน 
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ - มีผูร้ับรอง               ๑๐   เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไมร่ับรอง              -    เสียง 
      งดออกเสียง               -   เสียง 
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  ปรากฏว่าที่ประชุมแหง่นี้มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ ประจ าปี  ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน  

๒๕๖๒  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   
-  ประธานสภาเทศบาล  จะได้ลงช่ือในรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลอุทัยไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
  

มติท่ีประชุม   -  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจ าปี  ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี  ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง   เพ่ือพิจารณา 
- เรื่องท่ี ๑  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖๓ และ
ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปีถัดไป (งานธุรการ  
ส านักปลัดเทศบาล) 

    - ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจง 
นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ -  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล  ทุกท่าน  
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- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

     เมื่อสภาท้องถ่ินมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินท าเป็นประกาศ 
ของสภาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี  หรือวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาใน
สมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น  หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

-  เมื่อสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลอุทัย  สมัยสามญั  สมยัแรก 
ประจ าปี ๒๕๖๒ เมือ่วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ สภาเทศบาลได้มีมติ
ก าหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  ในเดือน 
กุมภาพันธ์ และก าหนดวันเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐ วัน  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

นายเฉลิมพล   ชูกลิ่น  -  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ   
สมาชิกสภาเทศบาล  ประจ าปี  ๒๕๖๓   ดังนี ้  

-  สมัยประชุมสามัญ  ๔ สมัย ๆ ละ ๓๐ วัน 
สมัยแรก    วันที่  ๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ –   ๒  มีนาคม  ๒๕๖๓        

    สมัยทีส่อง  วันที่  ๒  พฤษภาคม   ๒๕๖๓ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
    สมัยทีส่าม  วันที่  ๑  สิงหาคม     ๒๕๖๓ – ๓๐  สงิหาคม  ๒๕๖๓ 
    สมัยทีส่ี ่     วันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๓๐   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

- ผมขอเสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสามญัประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป  
ดังนี ้

    - สมัยประชุมสามญั สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มีก าหนด ๓๐  วัน 
โดยเริ่มตัง้แต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล  -  เมื่อไม่มผีู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น  ผมขอถามมติทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

แห่งนีเ้ห็นชอบตามที่ นายเฉลมิพล   ชูกลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  
เสนอหรอืไม ่ มีผู้ใดเห็นชอบกรุณายกมือข้ึน 
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ - มีผูเ้ห็นชอบ            ๑๐   เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไมเ่ห็นชอบ           -    เสียง 
      งดออกเสียง              -    เสียง 
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นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  ปรากฏว่าที่ประชุมแหง่นี้เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี  ๒๕๖๓ และก าหนดวันเริม่ประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรก 

ของปีถัดไป  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ๒๕๖๓ และ
ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปีถัดไป 

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - เรื่องท่ี ๒  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองช่าง) 
 

-  ขอเชิญนายกเทศมนตรีกรุณาแถลงญัตติตามทีบ่รรจเุป็นวาระการ
ประชุมไว้ต่อไป  ขอเชิญครบั 
 

นายอรรถพร   บุญจิตรากุล -  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง  กองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2 
โครงการ รายละเอียดดังนี ้

 ข้อความเดิม 

 ด้านบริการชุมชนและลังคม  แผนงานเคหะชุมชน  

 งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 1. โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 เช่ือมต่อ หมู่ที่ 4 ท่อ HDPE 110 มม. PN 6.3 
ทดแทนท่อเดิมที่ช ารุด ความยาว 1,200.00 เมตร  ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดตามแบบแปลน 

ที่เทศบาลก าหนด 

 2. โครงการติดตั้งป้ายไฟว่ิงบริเวณหน้าวัดโคกช้าง หมู่ที่ 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 x 5.00 
เมตร  ตั้งไว้  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 

ข้อความใหม่  (ท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง) 
 ด้านบริการชุมชนและลังคม  แผนงานเคหะชุมชน  

 งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 1. โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 เช่ือมต่อ หมู่ที่ 4 ท่อ HDPE 110 มม. PN 6.3 
ทดแทนท่อเดิมที่ช ารุด ความยาว 610.00 เมตร  ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

 2. โครงการติดตั้งป้ายจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอลชนิดภาพสี พร้อมระบบควบคุม บริเวณหน้า
วัดโคกช้าง หมู่ที่ 1 ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.00 x ๔.00 เมตร  ตั้งไว้  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
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รายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลต าบลอุทัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถึงรายละเอียดการ 
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้บ้างขอได้โปรดยกมือครบั 
    -  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย 

   -  ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 
- ผมขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี้ใหล้งมตอินุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  ตามทีผู่้บริหารเทศบาลต าบลอทุัยเสนอหรือไม่  มผีูใ้ดอนุมัต ิ
กรุณายกมือข้ึน 
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ - มีผู้อนมุัติ              ๑๐   เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไม่อนมุัติ             -    เสียง 
      งดออกเสียง             -    เสียง 
 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - ปรากฏว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 
ประธานสภาเทศบาล ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ตามที่

ผู้บริหารเทศบาลต าบลอุทัยเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง
งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - เรื่องท่ี ๓ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อมาด าเนินโครงการ  
ประธานสภาเทศบาล  พัฒนาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลอุทัย (กองช่าง) 
 -  ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลกรุณาแถลงญัตติตามทีบ่รรจ ุ  เป็นวาระ

การประชุมไว้ต่อไป  ขอเชิญครับ 
 

นายอรรถพร  บุญจิตรากุล -  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี   เพื่อมาด าเนินโครงการพฒันาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลอทุัย  

(กองช่าง) เนื่องด้วยเทศบาลไดร้ับค ารอ้งขอจากชุมชนต่าง ๆ ภายในเขต
เทศบาลว่าขณะนี้ถนนภายในชุมชนได้เกิดการช ารุด เสียหาย เป็นหลุมเป็น
บ่อ ใช้สัญจรไปมาไมส่ะดวก  ขอให้เทศบาลช่วยด าเนินการปรับปรงุ
ซ่อมแซม/ก่อสร้างใหม่  ในการนี้กองช่างได้ออกด าเนินการส ารวจและ
ตรวจสอบปรากฏว่าถนนภายในชุมชนต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเปน็ถนนราดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนนดินผิวจราจรหินคลุก  ซึ่งขณะนี้ผิวจราจร
ของถนนบางสายได้เกิดการแตกร้าว ช ารุด เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ ใช้
สัญจรไปมาไม่สะดวก ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ  ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการ
ปรับปรงุซอ่มแซม/ก่อสร้างใหม่ เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกในการ
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สัญจรไปมา แต่ในการนี้ เทศบาล ฯ มิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ในเทศ
บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕63  แต่อย่างใด  
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล จงึขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมที่เทศบาลเกบ็รกัษาไว้ จ านวน ๕,9๙๖,000 บาท เพื่อน ามา
ด าเนินโครงการพฒันาต่าง ๆ ดังนี้   

๑. โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองอุทัย ซอยข้างบ้าน นางประเคียง ดีวงษา ผิวจราจร 
ลูกรงั ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 255 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร ตามสภาพพื้นที่
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด  งบประมาณ 500,000 บาท 
  ๒. โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองช่องสะเดาฝั่งซ้าย หมู่ 2  (ตอนที่ 2) ผิวจราจรลูกรัง
กว้าง 3.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 175 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด งบประมาณ 380,000 บาท 
                    ๓. โครงการต่อเติมปรบัปรงุอาคารป้อมยามเปน็ห้องควบคุมกลอ้ง CCTV. และระบบกระจาย
เสียงไร้สาย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลอุทัย รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด งบประมาณ 50๐,๐๐๐ บาท 
                    4. โครงการติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์ถนนเลียบคลองชลประทานหมู่ 2 ตอนที่2 ช่วงแยก
ประตูระบายน้ าคลองช่องสะเดา – โกดังเก็บสินค้าบริษัทเจ&เจ โดยติดต้ังโคมโซล่าร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 
300 วัตต์ เสาเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จ านวน 17 ต้น รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 500,000 บาท 
                    5.sโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยเทศบาล 2 รางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.30 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 217.00 เมตร พร้อมฝาและย้ายแนวเสาไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด งบประมาณ 4๕๖,000 บาท 
  ๖. โครงการก่อสร้างถนน ซอยเยื้องศาลาประชาคม หมู่ 3 ผิวจราจรลูกรัง ความกว้าง 3.00 
เมตร ความยาว 35.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 400,000 บาท 
  ๗. โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนน ผิวจราจรคอนกรีต หมู่ 2 ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 
เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 190 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด งบประมาณ 500,000 บาท 
  ๘. โครงการติดตั้งไฟโซล่าร์เซลล์ หมู่ 3 ศาลาประชาคม - สุดเขตเทศบาล โคมไฟถนนขนาด
ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ เสาเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จ านวน 15 ต้น รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 450,000 บาท 
  ๙. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนทางเข้าวัดโตนดเตี้ย โคมกิ่งเดี่ยวหลอดไฟ LED. ขนาด 100 
วัตต์ เสาเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์สูง 9.00 เมตร จ านวน 6 ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 
งบประมาณ 250,000 บาท 
  1๐. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนริมสะพานข้ามคลองอุทัยทางหลวง 3056 โดยติดตั้งโคม
ไฟฟ้า LED. ขนาด 100 วัตต์ เสาเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์ ความสูง 4.00 เมตร จ านวน 8 ต้น รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 350,000 บาท 

1๑. โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล โดยติดตั้งเครื่องส่ง 
สัญญาณและล าโพงกระจายเสียงไม่น้อยกว่า 54 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 300,000 บาท 
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  1๒. โครงการปรับปรุงศาลาพักร้อนริมทางหลวง 3056 หมู่ 12 แยกบ้านชายสิงห์ ขนาด 
3.00 x 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 160,000 บาท 
  1๓. โครงการว่างท่อเมนประปา HDPE ทดแทนท่อเมน PVC เดิมที่ช ารุด หมู่ 13 (ช่วง
ธนาคารออมสิน – หอพักลักซ์เพลส) ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. และ 160 มม. ความยาว 355 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 500,000 บาท 
  1๔. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสงู แรงต่ า ภายในส านักงานเทศบาล รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 300,000 บาท 
  1๕. โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติชนิดตั้งพื้น บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวง 3056 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3.50  x 5.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลก าหนด งบประมาณ 
450,000 บาท 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององ ค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ก าหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการเพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งในการด าเนินการ
ดังกล่าวถือว่าเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด  ซึ่งขณะนี้เทศบาลมียอดเงินสะสมที่น าไปจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ในระหว่างปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน  ๒๒,๒๓๒,๐๔๖.๕๓  บาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลอุทัยเพื่อพิจารณาต่อไป                    

 

นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและซักถามถึงรายละเอียดการ 
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อมาด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ภายในเขต

เทศบาลต าบลอุทัย ของกองช่าง จ านวน ๑๕ โครงการ  เป็นเงินจ านวน
๕,๙๙๖,๐๐๐ (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นีบ้า้งขอได้โปรด 
ยกมือครบั 

    -  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย 
   -  ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุม 

-  ผมขอเสนอทีป่ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ให้ลงมติอนุมัติใหจ้่ายขาด 
เงินสะสมเพือ่มาด าเนินโครงการพฒันาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบล
อุทัย ของกองช่าง จ านวน ๑๕ โครงการ เป็นเงินจ านวน  ๕,๙๙๖,๐๐๐  
บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามทีผู่้บริหารเทศบาล
ต าบลอุทัยเสนอหรือไม่  มีผู้ใดอนมุัติกรุณายกมือข้ึน 
 

นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ - มีผู้อนมุัติ              ๑๐   เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล    มีผู้ไม่อนมุัติ             -    เสียง 
      งดออกเสียง             -    เสียง 
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นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - ปรากฏว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล เพื่อมาด าเนินโครงการพฒันาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลอทุัย ของ

กองช่าง  จ านวน  ๑๕  โครงการ  เป็นเงินจ านวน  ๕,๙๙๖,๐๐๐ บาท 
(ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามที่ผูบ้รหิารเทศบาลต าบล
อุทัย  เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือมาด าเนิน
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลอุทัย ของกองช่าง 
จ านวน ๑๕ โครงการ เป็นเงินจ านวน  ๕,๙๙๖,๐๐๐ บาท (ห้าล้าน 
เก้าแสนเก้าหมื่นหกบาทถ้วน)  
– โดยเมื่อท่ีประชุมสภาเทศบาลอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามญัตติ
ของกองช่าง จ านวน ๑๕ โครงการ  เป็นเงินจ านวน  ๕,๙๙๖,๐๐๐ 
บาท  แล้วจะมียอดเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถน าไปใช้ไดใ้น
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๖,๒๓๖,046.๕3 บาท 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง   อ่ืน ๆ   
นายกิตติศักด์ิ  กลับเป็นสุข - มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรอืไม่    ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ที่มาร่วมประชุมในวันน้ี   และขอปิดการประชุม 
  

เลิกการประชุมเวลา       ๑๒.๐๐  น. 
 

 
(ลงช่ือ)    ผู้จดรายงานการประชุม 

          (นางสาววัชราภรณ์  ศรจิตติ) 
                                       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

 
(ลงช่ือ)    ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
       (นางสาวพัชราวดี  เนตรสุวรรณ) 

             เลขานุการสภาเทศบาล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๓  
เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ได้ท าการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่  ๒๘  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 

(ลงช่ือ)           ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายบุญเลิศ  จิตรภักด)ี 
 
 

(ลงช่ือ)                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุรเชษฐ์   ขมวิลัย) 
 
 

(ลงช่ือ)          คณะกรรมการตรวจฯและเลขานุการ 
        (นางสาวนาตยา  ประเสริฐอุทัยศร)ี 
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รายงานการประชุมครัง้นี ้ สภาเทศบาลต าบลอุทัยได้รบัรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก      
ประจ าปี   ๒๕๖๓   เมื่อวันที่           เดอืน   พฤษภาคม      พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(ลงช่ือ)                 ประธานสภาเทศบาลต าบลอทุัย 
          (นายกิตติศักดิ์   กลับเป็นสุข) 

 
 
 
 
 
 

            
 

    
 


