
 

๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งที่  ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันอังคารที่  ๒๔   สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   
--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นางศุภิสรา  หาญนอก                  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายใจ  แท่นนอก         รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายกิตติ  นงนอก        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  
๔. นายมนูญ  เทศนอก         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๕. นางประดิษฐ์  ถานอก         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๖. นายประจักษ์  ปราบนอก        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  
๗. นางสิงห์หา  เทศนอก         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  
๘. นายสัมพันธ์  ชิดชัยภูม ิ        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๙. นายเกรียงไกร  ชิตพล         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๐.นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๑.นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๒. นายวิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  
๑๓. นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น         เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
-  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศริิ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๒. นางสาวชัชฎาภรณ์  รานอก  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๓. นางลำพวน  ไกรอ่ำ   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๔. นายชำนาญ  ภิบาลศิลป ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๕. นายยศวัจน์   เลาวัณย์ศิร ิ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๖. นางสาวพิณพิชญา  บาทขุนทด  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๗.นางอัญชิษฐา  ดวงพัตรา  ผู้อำนวยการกองคลัง  
๘. นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
๙. นายอุทัย  คณาโจทย์   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๑๐. จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ  หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง 
๑๑. นางสุขสันต์  สุขเจริญ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๒. นางสาววรรณิกา  จันรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. นางสาวพิมลพรรณ  รานอก             นิติกร 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    สวดมนต์ไหว้พระ 
 
 
 



 

๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งท่ี  ๑   
                                         ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล    บ้านเหลื่อม  สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑   เมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม  

            ๒๕๖๔  ว่าจะมีการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความใดในรายงานการประชุม                
            หรือไม่   เชิญค่ะ 

ที่ประชุม   - ตรวจรายงานการประชุม   
นางศภุิสรา  หาญนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัย  ข้อซักถามหรือแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                   หรือไม่ 
ที่ประชุม                             - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก - ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   
ประธานสภาเทศบาล    สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑   เมื่อวันที่  ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔                

   ขอมตคิ่ะ   
ที่ประชุม     - มีมติ  ๑๑  เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ              

    สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔   โดยไม่มีการแก้ไข   
    งดออก เสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
      งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕  วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ 

นางศุภิสรา  หาญนอก  - ตามท่ีประชุมครั้งที่แล้วได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และได้กำหนดเวลาเสนอคำ 

  แปรญัตติ ระหว่างวันที่  ๑๓,๑๖ และ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ในวันและ 
  เวลาราชการ คือ  เวลา  ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.  ณ  สำนักงานเทศบาล   
  ตำบลบ้านเหลื่อม และกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  ประชุมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐  น.  คณะกรรมการ 
  แปรญัตติได ้ ดำเนินการประชุมแล้วรายละเอียดขอเชิญคณะกรรมการแปร  
  ญัตติชี้แจงค่ะ 

นายกิตติ  นงนอก - ชี้แจง   
กรรมการและเลขานุการฯ   

สรุปรายงานย่อผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
……………………………………………. 

 
 



 

๓ 

 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๕  ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อมเป็นผู้เสนอญัตติ  ในวาระที่   ๑  ขั้นรับหลักการ    
โดยสภาเทศบาลมีมติรับหลักการแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒   ครั้งที่ ๑ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔   และกำหนดให้คณะกรรมการแปรรญัตติ  ประชุมในวันที่  ๑๙ 
สิงหาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐ น. นั้น 
  บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ดำเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕   แล้วจึงเสนอตอ่สภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้แก่ 
๑. นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก   ประธานกรรมการ 
๒. นายวิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์            กรรมการ 
๓. นายกิตติ  นงนอก              กรรมการและเลขานุการ 

๒. ผู้เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา 
    ๑. นางสาวภาวิกา  เลาวณัย์ศิริ           ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรี 
    ๒. นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น      ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล                                               
    ๓. นางสาวพิมลพรรณ  รานอก      ตำแหน่ง  นิติกร  
๓. สมาชิกสภาเทศบาลผู้ขอแปรญัตติ   
 - ไม่มี – 
๔. ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

                        ส่วนที่  ๑  คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย มีจำนวน  ๔  หน้า                                    
                                     ซึ่งไม่ปรากฏเลขหน้า  ไม่มีการแก้ไข   คงร่างเดิม           
              ส่วนที่  ๒  เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        (๑) บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                         ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕        ไม่มีการแก้ไข   คงร่างเดิม    
  (๒) รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย (แบบตาราง)  จำนวน ๘ หน้า                            

                จากหน้า  ๑/๘  ถึงหน้า  ๘/๘  ประกอบด้วย  แผนงานงบกลาง                        
                   แผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนงานรักษาความสงบภายใน   

       แผนงานการศึกษา  แผนงานสาธารณสุข   แผนงานสังคมสงเคราะห์   
       แผนงานเคหะชุมชน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                
                                       แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   แผนงาน- 

       อุตสาหกรรมและการโยธา และ แผนงานการเกษตร  
        ไม่มีการแก้ไข   คงร่างเดิม     

 (๓)  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕                               
                                       จำนวน  ๒ หน้า  ไม่ปรากฏเลขหน้า   ไม่มีการแก้ไข   คงร่างเดิม      
 (๔)  รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  (แบบตาราง 
                                       ขวาง)  จำนวน ๓ หน้า จากหน้า ๑/๓  ถึงหน้า ๓/๓  ไม่มีการแก้ไข  คงร่างเดิม 
 (๕)  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปี 
          งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  จำนวน  ๔  หน้า  จากหนา้  ๑/๔  ถึงหน้า  ๔/๔                      
                                      ไม่มีการแก้ไข   คงร่างเดิม      
 



 

๔ 

 

 (๖)  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
         ๑) แผนงานงบกลาง  จากหน้า  ๑/๑๓๕ ถึงหน้า  ๑๐/๑๓๕                     
    ไม่มีการแก้ไข  คงร่างเดิม 

      ๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป  จากหน้า ๑/๑๓๕   ถึงหน้า  ๔๘/๑๓๕  
  มีการแก้ไขข้อความพิมพ์ตก  เล็กน้อย  ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขรายละเอียด หรือ 

          สาระสำคัญ  ดังนี้   หน้า ๒๖/๑๓๕  บรรทัดที่  ๓  จาก แพื่อ แก้ไขเป็น  เพื่อ 
หน้า ๒๘/๑๓๕  บรรทัดที่  ๓  จาก กรอปรูป แก้ไขเป็น กรอบรูป  บรรทัดที่     
๖  จากเครื่องตีไขไฟฟ้า แก้ไขเป็น เครื่องตีไข่ไฟฟ้า  บรรทัดที่ ๘  จากถุงขยะ   
แก้ไขเป็นถังขยะ  หน้า ๓๐/๑๓๕  บรรทัดที่ ๑๗-๑๘  จากพันธ์สัตว์ -พันธ์พืช   
แก้ไขเป็น  จากพันธุ์สัตว์ -พันธุ์พืช   หน้า ๔๐/๑๓๕  บรรทดัที่ ๑๒  จากในน 
 การ  แก้ไขเป็น  ในการ  นอกจากนั้นไม่มีการแก้ไข  คงร่างเดิม                          

         ๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน   จากหน้า ๔๘/๑๓๕                                
          ถึงหน้า ๖๐/๑๓๕   ไม่มีการแก้ไข   คงร่างเดิม   

         ๔) แผนงานการศึกษา   จากหน้า  ๖๑/๑๓๕   ถึงหน้า ๗๙/๑๓๕                                            
           ไม่มีการแก้ไข  คงร่างเดิม 

         ๕) แผนงานสาธารณสุข  จากหน้า  ๘๐/๑๓๕   ถึงหน้า  ๙๖/๑๓๕                                                 
           มีการแก้ไขข้อความพิมพ์ตก  เล็กน้อย  ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขรายละเอียด หรือ 

 สาระสำคัญ  ดังนี้   หน้า ๘๙/๑๓๕  บรรทัดที่  ๓  จาก กรอปรูป แก้ไขเป็น  
 กรอบรูป  บรรทัดที่ ๖ จากเครื่องตีไขไฟฟ้า แก้ไขเป็น เครื่องตีไข่ไฟฟ้า   
 บรรทัดที่ ๘ จากถุงขยะ แก้ไขเป็นถังขยะ นอกจากนี้ ไม่มีการแก้ไข คงร่างเดิม   

         ๖) แผนงานสังคมสงเคราะห์   หน้า ๙๖/๑๓๕ 
                                          ไม่มีการแก้ไข   คงร่างเดิม             

       ๗) แผนงานเคหะและชุมชน  จากหน้า ๙๗/๑๓๕   ถึงหน้า  ๑๑๑/๑๓๕ 
             มีการแก้ไขข้อความพิมพ์ตก  เล็กน้อย  ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขรายละเอียด หรือ 

 สาระสำคัญ  ดังนี้   หน้า ๑๑๐/๑๓๕  บรรทัดที่ ๘-๙  จาก พันธ์สัตว์  น้ำเชื้อ 
 พันธ์  และขยายพันธ์พืช  แก้ไขเป็น  พันธุ์สัตว์ น้ำเชื้อพันธุ์ และขยายพันธุ์พืช   
 นอกจากนี้ ไม่มีการแก้ไข   คงร่างเดิม              

           ๘) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จากหน้า  ๑๑๑/๑๓๕                            
            ถึงหน้า ๑๑๔/๑๓๕   ไม่มีการแก้ไข  คงร่างเดิม    

          ๙) แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  จากหน้า ๑๑๕/๑๓๕ 
           มีการแก้ไขข้อความพิมพ์ตก  เล็กน้อย  ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขรายละเอียด หรือ 

      สาระสำคัญ  ดังนี้   หน้า ๑๑๘/๑๓๕   บรรทัดที่ ๑๐-๑๑  จากการประกาศ  
 แก้ไขเป็น การประกวด  จากการประกาศเกียรติ  เพ่ิมเติมเป็นการประกาศ 
เกียรติคุณ  หน้าที่  ๑๑๙/๑๓๕ จาก ประกาศเกียรติ  เพ่ิมเติมเป็น ประกาศ 
 เกียรติคุณ นอกจากนี้ ไม่มีการแก้ไข   คงร่างเดิม     
 
 
 
 



 

๕ 

 

๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   จากหน้า ๑๒๑/๑๓๕                                                  
             ถึงหน้า ๑๓๓/๑๓๕  การแก้ไขข้อความพิมพ์ตก  เล็กน้อย  ซึ่งไม่ใช่การ 
              แก้ไขรายละเอียด หรือสาระสำคัญ  ดังนี้   หน้า ๑๒๗/๑๓๕   บรรทัดที่ ๘   

      จาก ถุงขยะแบบขาตั้ง แก้ไขเป็น ถังขยะแบบขาตั้ง  นอกจากนี้                          
      ไม่มีการแก้ไข   คงร่างเดิม  

                ๑๑) แผนงานการเกษตร  หน้า ๑๓๔/๑๓๕ ถึงหน้า  ๑๓๕/๑๓๕  
               การแก้ไขข้อความพิมพ์ตก  เล็กน้อย  ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขรายละเอียด 

    หรือสาระสำคัญ  ดังนี้   หน้า ๑๓๔/๑๓๕   บรรทัดที่ ๑๔ จากพันธ์ไม้   
    แก้ไขเป็นพันธุ์ไม้  นอกจากนี้  ไม่มีการแก้ไข   คงร่างเดิม       

  ส่วนที่  ๓  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 
                                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
   (๑) คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณการรายจ่าย  - เฉพาะการประปา  
                                     จำนวน  ๑  หน้า   ไม่ปรากฎเลขหน้า  ไม่มีการแก้ไข  คงร่างเดิม 
    (๒) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  งบประมาณรายรับเฉพาะการ   
                                    กิจการประปา จำนวน ๑ หน้า หน้า ๑/๑ ไม่มีการแก้ไข คงร่างเดิม 
   (๓)  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ    

      กิจการประปา  หน้า  ๑/๑๔  ถึงหน้า ๑๔/๑๔   ไม่มีการแก้ไข   คงร่างเดิม    
  ๕. เล่มประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  ประเภทการก่อสร้างของโครงการใน               
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  จำนวน  ๕  โครงการ  ประกอบด้วย                 
          (๑) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและหอประชุมบ้านกลาง    หมู่ที่  ๘   ตำบลบ้านเหลื่อม  
อำเภอบ้านเหลื่อม      งบประมาณ  ๒๕๓,๐๐๐  บาท  (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาท) 
          (๒) โครงการปรับปรุงหอประชุมบ้านหนองใหญ่  ชุมชนบ้านหนองใหญ่    หมู่ที่  ๔   
ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม      งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
          (๓) โครงการขุดบ่อขยะพร้อมทำคันดินรอบบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม                    
อำเภอบ้านเหลื่อม  งบประมาณ  ๔๔๗,๐๐๐ บาท  (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
          (๔) โครงการซ่อมแซมอาคารหอประชุมบ้านเหลื่อม  ชุมชนเหลื่อมนคร ๒                     
ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
         (๕) โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงผลิตน้ำประปา  เทศบาลตำบล            
บ้านเหลื่อม   งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

  ในแต่ละโครงการประกอบด้วย  
   ๑) บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาค่าวัสดุ  (แบบ ป.ร.๔) 
   ๒) สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง  (แบบ ปร.๕ ก)    

     ไม่มีการแก้ไข  คงร่างเดิม                                       
            ๖.  เอกสารที่เสนอมา 

-บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายฯ  จำนวน ๑ ชุด 
 
 
 
 
 



 

๖ 

 

คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอเสนอผลสรุปการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   เพ่ือพิจารณาในวาระที่ ๒   และวาระท่ี   ๓  ต่อไป 

                                             ลงชื่อ     เกรียงศักดิ์   บำรุงนอก 
                (นายเกรียงศักดิ์   บำรุงนอก) 
                          ประธานกรรมการแปรญัตติ   

นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   - ไม่มี 

วาระท่ี  ๓  ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยในวาระท่ี  ๒ แล้ว  ต่อไปจะเป็นการ
ประธานสภาเทศบาล                  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕   

  ในวาระท่ี  ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - เชิญชี้แจง  ระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล  
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
เลขานุการสภาเทศบาล   พ.ศ.๒๕๔๗   แก้ไขเพ่ิมเตมิถึง   (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ  ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการ 
อภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามี 
เหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ลงมติว่า 
จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่คะ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดซักถาม  ดิฉันขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล    ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ                     

            พ.ศ. ๒๕๖๕   และให้ใช้ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ประเภท 
               การก่อสร้างของโครงการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
                                            ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   โปรดยกมือค่ะ 
ที่ประชุม - มีมต ิ ๑๑  เสียง   เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย  
                                                     ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  และให้ใช้ประมาณการ ค่าใช้จ่ายโครงการ  
               ประเภทการก่อสร้างของโครงการในร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
                                           ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นางศุภิสรา  หาญนอก - ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
 
 
 



 

๗ 

 

๓.๒ ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
      พ.ศ. ๒๕๖๔  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไป 
      ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

นางศุภิสรา  หาญนอก - เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ชี้แจงญัตติ    
นายกเทศมนตรี 

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                               ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

                                                               เลขที่  ๓๕๑  หมู่ที่  ๒ 
                                                                            ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม 

  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๕๐ 
 

                                   วันที่   ๑๗   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้            

หลักการ 
  ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔     
ไปแล้วนั้น   เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.
๒๕๖๔  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  มีรายการดังต่อไปนี้ 
 

  ๑.การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
   ๑) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายเขียน  จันทร์นอก                    
ถึงบ้านนายสำเร็จ  เทศนอก  ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา  งบประมาณ  ๑,๔๔๙,000.- บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  จากบ้านนายเขียน  จันทร์นอก                    
ถึงบ้านนายสำเร็จ  เทศนอก  ชุมชนบ้านกลาง 
  ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว ๓๒๐.00 เมตร                 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  ท.๒-๑๓)  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน ๒ ป้าย             
(ตามแบบเทศบาลกำหนด)  (กองช่าง) 



 

๘ 

 

  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 ( แก้ไข)  ครั ้งที ่  ๕  พ.ศ. ๒๕๖๔      
หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑    
 รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น   ๑,๔๔๙,000.- บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

โอนลด 
                  ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           งบลงทุน   

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

                     โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม                                             
ตั้งไว้ 4,035,00๐  บาท           หน้า  121/132     

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   ๑,๙๐๒,๘00  บาท 
โอนลดครั้งนี้               ๑,๔๔๙,๐00  บาท   
ยอดเงินคงเหลือหลังโอน                         ๔๕๓,๘00  บาท 

        รวมโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น  ๑,๔๔๙,000.- บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
เหตุผล 

  เพื่อให้การบริหารงบประมาณที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุด   รองรับการให้บริการ  และสนองต่อ
นโยบายในด้านต่างๆตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งมาจากความต้องการของประชาชน    และเป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ทั้งนีร้ายการที่ขอโอนลดไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้ว    
 

   ดังนั้น  จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาล   เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งเป็นอำนาจของ
สภาท้องถิ ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒๗   ต่อไป          
                                          (ลงชื่อ)   ภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ    ผู้เสนอ 
                                                  (นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ) 
                                               นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม                                  
นางศุภิสรา  หาญนอก   -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาเทศบาล   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน  
  เพ่ิม  โอนลด  ที่ทำให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน                           
  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นางศุภิสรา  หาญนอก - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม   - ไม่มี 
     
      



 

๙ 

 

นางศุภิสรา  หาญนอก - หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ขอมติจากที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                  พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์    

 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่  หากสมาชิกสภา 
  เทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือค่ะ 

ที่ประชุม - มีมติ ๑๑ เสียง  อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                   พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์    
       ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งดออกเสียง  ๑  เสียง   
    ๓.๓ ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย       

      ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ 
       สิ่งก่อสร้าง   

นางศุภิสรา  หาญนอก    - เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ   - ชี้แจง    
นายกเทศมนตรี   

แบบขอเสนอญัตติ 
ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

                                                                 เลขที่  ๓๕๑  หมู่ที่  ๒ 
                                                                             ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม 

   จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๕๐ 
                                    วันที่   ๑๗   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔    ดังนี้            

หลักการ 
           ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑   
เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๖๔   ไปแล้วนั้น    เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    มีความจำเป็นต้องแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง   มีรายการดังต่อไปนี้  

๑. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน 
 
 



 

๑๐ 

 

       หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
            ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    ๑) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา  ปราบนอก                    
ถึงนานางเดือน  ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม                                 
งบประมาณ  824,000.- บาท  (แปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

คำชี้แจงเดิม   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  จากบ้านนางยุพา  ปราบนอก                  
ถึงนานางเดือน  ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง  
  ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 182.00 เมตร          
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย  (กองช่าง) 
  คำชี้แจงท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  จากบ้านนางยุพา  ปราบนอก                  
ถึงนานางเดือน  ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง  
  ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 182.00 เมตร          
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย  (กองช่าง) 

เหตุผล 
 

  เนื่องจากในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา  ปราบนอก  ถึงนานางเดือน  ขันนอก ชุมชนบ้าน
กลาง  หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม  ในการประชุมประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  เมื่อ
วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔   ระบุลักษณะ  ปริมาณงานไม่ถูกต้อง                              
   จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาล เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ.๒๕๖๔   ซึ่งตั้งจ่ายในงบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ  ๒๙   ต่อไป 
                                            (ลงชื่อ) ภาวิกา   เลาวัณย์ศิร ิ   ผู้เสนอ 
                                                  (นางสาวภาวิกา   เลาวัณย์ศิร)ิ 
                                               นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม                                  
นางศุภิสรา  หาญนอก  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
เลขานุการสภาเทศบาล    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓   

ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นางศุภิสรา  หาญนอก - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม   - ไม่มี  
 
 



 

๑๑ 

 

นางศุภิสรา  หาญนอก - หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ขอมติจากที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในงบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน 
 และสิ่งก่อสร้าง ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่  หากสมาชิกสภา 
 เทศบาล  ท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือค่ะ  

ที่ประชุม - มีมติ ๑๑  เสียง  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในงบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน 

      และสิ่งก่อสร้าง 

         ๓.๔ ขออนุมัติกันเงิน  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔                   
              กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

นางศุภิสรา  หาญนอก    - เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ   - ชี้แจง    
นายกเทศมนตรี  

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                            ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

                                                                          เลขที่  ๓๕๑  หมู่ที่  ๒    
                                                                                   ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม 

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๕๐ 
 

                                   วันที่   ๑๗  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงิน  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้             

หลักการ 

  ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้แล้ว    และได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เมื่อ
คราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔  และสมัย
สามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ในวันนี้  ซึ่งมีรายการครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างบาง
รายการที่อาจจะจัดหาไม่ทันในปีงบประมาณ  และยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน      แต่ยังมีความจำเป็นจะต้อง
ใช้เงินนั้นอีกต่อไป     จึงขออนุมัติกันเงิน    กรณยีังมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔   
จำนวน  ๑๓  รายการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น   ๓,๗๙๔,๔๐๐ บาท  (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท
ถ้วน)   มีรายการต่อไปนี้ 
 
 



 

๑๒ 

 

๑. แผนงานบริหารทั่วไป 
               งานบริหารทั่วไป 
      งบลงทุน 

               หมวดค่าครุภัณฑ์   
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

                      - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล     จำนวน  22,000 บาท  
     ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
             - รถจักรยานยนต์ ขนาด  110  ซีซี  แบบเกียร์ธรรมดา   จำนวน   44,400  บาท   
         ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         งบลงทุน         
                            หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
           ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๑) ค่าปรับปรุงอาคารห้องน้ำและอาคารเก็บพัสดุสวนสาธารณะหนองใหญ่ 
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จำนวน  146,000.- บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)    
   ๒) ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาล
ตำบลบ้านเหลื่อม    จำนวน   286,000  บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
   ๓) ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม                   
จำนวน  71,000.- บาท  (เจด็หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)    
            ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    ๑) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา  ปราบนอก                    
ถึงนานางเดือน  ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม                                 
จำนวน   824,000.- บาท  (แปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)     
   ๒) โครงการวางท่อเมนประปาจากโรงผลิตน้ำประปา ถึงบริเวณหอนาฬิกาแยกเข้า
บ้านดอนทอง  (ชุมชนหนองใหญ่) หมู่ที่  ๔  ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม                                     
จำนวน  165,000.- บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๓) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายเขียน  จันทร์นอก                    
ถึงบ้านนายสำเร็จ  เทศนอก  ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม                 
จำนวน  ๑,๔๔๙,000.- บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   
          ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

 ๑) โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถขยะ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  หมู่ที่  ๒   
ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม    จำนวน   345,000.- บาท 

๒) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  
จำนวน   3๐๐,000.- บาท  
 
 
 



 

๑๓ 

 

       ๓. แผนงานเคหะและชุมชน 
        ๓.๑ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์    
          ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
       - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล     จำนวน  22,000 บาท     
  ๓.๒ งานไฟฟ้าถนน 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์     
          ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    
 - โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์     จำนวน  ๖๐,๐๐๐.- บาท  
                            เพ่ือจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสา  จำนวน  ๒  ชุด                             
ชุดละ  ๓๐,๐๐๐.- บาท    
         ๓.๓ งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
         ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
   - โครงการติดตั้งรั้วลวดเหล็กตะแกรงบ่อขยะ  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม                
หมู่ที่ ๒  ตำบลโคกกระเบื้อง  อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนคราชสีมา    จำนวน   60,000.-  บาท                 
(หกหม่ืนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
 

  เพื่อให้รายจ่ายในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งยังมิได้ดำเนินการ           
ได้ดำเนินการเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงาน  
โครงการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง   เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนในพื้นที่    และเป็น การบริหาร
งบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
  จึงเสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาล  เพื ่อขออนุมัติกันเงิน   กรณียังมิได้ก่อหนี ้ผูกพันเงิน
งบประมาณจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔   เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  ๓,๗๙๔,๔๐๐ บาท   (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่
พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๕๙  วรรคหนึ่ง  ต่อไป 
   

                                                     ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ) ภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ  ผู้เสนอ 
(นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ) 

                                                  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
  



 

๑๔ 

 

นางศุภิสรา  หาญนอก  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน   
เลขานุการสภาเทศบาล  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน  
    ท้องถิ่น ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
               ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน  ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม   หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก - หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ขอมติจากที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลว่าจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   

  พ.ศ.๒๕๖๔   กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่  หากสมาชิกสภาเทศบาล  

    ท่านใด เห็นควรอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
  พ.ศ.๒๕๖๔  โปรดยกมือค่ะ 

ที่ประชุม - มีมติ  ๑๑  เสียง  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
  พ.ศ.๒๕๖๔   กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 

                                            สิ่งก่อสร้าง 
๓.๕  ขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย   

                           ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นางศุภิสรา  หาญนอก    - เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ   - ชี้แจง    
นายกเทศมนตรี  

แบบขอเสนอญัตติ                                                                                                                                                                   
  ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

                                                                          เลขที่  ๓๕๑  หมู่ที่  ๒    
                                                                                   ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม 

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๕๐ 
 

                                   วันที่   ๑๗  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 



 

๑๕ 

 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้             

หลักการ 

  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๓   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ซึ่งยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้
ผูกพัน  และได้รับอนุมัติให้กันเงิน  กรณยีังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จากสภาเทศบาล  ในคราวประชุมสมัยสามัญ                 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  เมื่อวนัที่  ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๓   โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินในวันที่  ๓๐  กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔   แตเ่ทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัด  จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
กรณยีังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  จำนวน  ๑ รายการ  เป็นงบประมาณ  
๕๐๐,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  มีรายการต่อไปนี้ 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
            งบลงทุน 

 หมวด  ครุภัณฑ์   
           ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร                      
ตั้งไว้  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

เหตุผล 

  เพ ื ่อให้รายจ ่ายในหมวดค่าคร ุภ ัณฑ์  ท ี ่ด ินและส ิ ่ งก ่อสร ้าง  ซ ึ ่ งย ังม ิได ้ดำเน ินการ                          
ก่อหนี้ผูกพัน    ได้ดำเนินการเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน  ที่ต้องการให้การดำเนินโครงการเป็นไป
ตามแผนงาน  โครงการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง   เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนในพื้นที่    และเป็นการ
บริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   
   จึงเสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาล  เพื ่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ต่อไปอีกเป็น 
ระยะเวลาหนึ่งปี   ซึ่งเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๕๙  วรรคสอง ต่อไป 
                                                     ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ) ภาวิกา   เลาวัณย์ศิริ   ผู้เสนอ 
(นางสาวภาวิกา   เลาวัณย์ศิริ) 

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม  

นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ   - ขอชี้แจงเพ่ิมเติม  กรณีการติดตั้งกล้องวงจรปิด  เนื่องจากเป็นการขอ 
นายกเทศมนตรี       งบประมาณในการติดตั้งตั้งแต่  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   เหตุที่ไม่ 

    สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้ันตอนในการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการได ้ 
    ต้องนำคุณสมบัติและรายการที่จะขอจัดซื้อจัดจ้าง  นำเสนอต่อ 
    คณะกรรมการในระดับจังหวัดก่อน   เมื่อทางคณะกรรมการฯ เห็นชอบ 
    หรืออนุมัติแล้วจึงจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับอนุมัติได้   
  



 

๑๖ 

 

 ในการประชุมของคณะกรรมการฯ  แต่ละรอบก็ไม่มีความชัดเจนแน่นอน             
 ทำ ให้เกิดความล่าช้า  จึงต้องขอขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายออกไปก่อน
ค่ะ 

นางศุภิสรา  หาญนอก  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 

นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน   
เลขานุการสภาเทศบาล  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ข้อ 59 วรรคสอง   กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตาม 

วรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ 
ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  
หรือกรณีมคีวามจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้  
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง   ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลง  และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี                
ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่
ได้รับอนุมัติ  

วรรคสี่  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ขอชี้แจงเพ่ิมเติมความคืบหน้าในการขอความเห็นชอบกล้องวงจรปิด  
ในครั้งท่ีผ่านมาได้นำข้อมูลของกล้องวงจรปิดเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด  เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม  ข้อบกพร่องที่ต้องกลับมาแก้ไข
คืออุปกรณ์อ่ืนที่ไม่ใช่กล้องวงจรปิด  แต่เป็นอุปกรณ์ส่วนที่เป็นตู้สำหรับใส่
อุปกรณ์  ในการสำรวจราคาท้องตลาดเพ่ือหาราคากลาง  ไม่ตรงกับท่ีทาง
คณะกรรมการระดับจังหวัดมีข้อมูล   จึงต้องกลับมาแก้ไขและต้องนำเข้าไป
เสนอใหม่อีกครั้ง    ส่วนการประชุมจะมีขึ้นเมื่อไรไม่สามารถทราบกำหนดเวลา
ได้เนื่องจากคณะกรรมการมาจากหลายส่วนหลายหน่วยงาน  ประกอบกับ
มาตรการป้องกันการระบาดจากเชื้อไวรัส โควิด-๑๙  ทำให้ไม่สามารถจัด
ประชุมได้บ่อยนัก  ส่วนคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดไม่มีปัญหา  ครับ 

นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก - หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ขอมติจากที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลว่าจะอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี  

  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่  หากสมาชิก  
    สภาเทศบาลท่านใด เห็นควรอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ   

  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  โปรดยกมือค่ะ 
 
 



 

๑๗ 

 

ที่ประชุม - มีมติ  ๑๑  เสียง อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย  
  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ                                
  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
๓.๖  ขอความยินยอมในการทำกิจการนอกเขตเทศบาล 

นางศุภิสรา  หาญนอก    - เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ   - ชี้แจง    
นายกเทศมนตรี 

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                                 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

                                                                เลขที่  ๓๕๑  หมู่ที่  ๒ 
                                                                            ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม 

  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๕๐ 
 

                                   วันที่   ๑๗   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่องขอความยินยอม ในการทำกิจการนอกเขต  ดังนี้            
หลักการ 

  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   ได้ดำเนินกิจการเพ่ือบริการสาธารณะในการจัดเก็บ  และกำจัดขยะ
มูลฝอย  และการทำกิจการประปา  ให้ประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.๒๕๖๒   และการดำเนินการจำเป็นต้อง
ทำ   และเป็นการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของเทศบาล  นอกเขต
เทศบาล   ดังนี้ 
  ๑. การจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย   เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  มีที่ดินจำนวน ๑๒  ไร่            
หมายเลขท่ีดิน   ๑๙    หนังสอืรับรองประโยชน์   (น.ส.๓ ก.)  เลขท่ี  ๑๖๗   ใชส้ำหรับในการก่อสร้างบ่อขยะ
และกำจัดขยะที่จัดเก็บในแต่ละวัน  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๒ ตำบลโคกกระเบื้อง  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  
โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง    นอกจากขยะที่จัดเก็บในเขตเทศบาล
แล้ว  เทศบาลมีการเก็บขยะในพื้นที่ของ  หมู่ที่  ๑ (บางส่วน)   หมู่ที่  ๔  ตำบลบ้านเหลื่อม บริเวณส่วนราชการ
ถึงโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์     ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม   และหมู่ท่ี  ๒ 
(บางส่วน) ตำบลโคกกระเบื้อง  ซึ่งเป็นพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล  (เป็นบริเวณเขตตดิต่อแนวเขตระหว่างเทศบาล
ตำบลบ้านเหลื่อมและองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง)  เนื่องจากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการ  
และหมู่บ้านในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ไม่สามารถกำจัดขยะเองได้   รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งไม่มีการ
บริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย    
  จึงขอความยินยอมจากสภาเทศบาลเพื่อทำกิจการนอกเขต ในการก่อสร้างบ่อขยะ  รวมทั้ง
ดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นในการจัดการ  บำรุงรักษา  และดูแล  บ่อขยะของเทศบาลตำบล               
บ้านเหลื่อม  และจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่ที่  ๑ (บางส่วน)  หมู่ที่  ๔ (บางส่วน)  ตำบลบ้านเหลื่อม บริเวณ
ส่วนราชการถึงโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์      



 

๑๘ 

 

  ๒. กิจการประปา  เดิมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ได้รับการถ่ายโอนระบบประปา  จากระบบ
ประปาหมู่บ้าน   ในนามการประปาเหลื่อมนคร   เมื่อประมาณปี  พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งให้บริการในพ้ืนที่หมู่ที่  ๑  หมู่
ที่  ๒  หมู่ที่  ๔  หมู่ที่ ๕  หมูท่ี่ ๘  ตำบลบ้านเหลื่อม  และหมู่ที่  ๕ (บางส่วน)   ตำบลวังโพธิ์   ทั้งในเขตเทศบาล  
และนอกเขตเทศบาลซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงและเป็นเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  โดยมีการเดินระบบท่อ
เมนประปาครอบคลุมพ้ืนที่ดังกล่าว  และให้บริการในนามของการประปาเหลื่อมนคร  มาก่อนแล้ว  เมื่อได้รับการ
ถ่ายโอนกิจการประปา   จึงทำให้ต้องให้บริการทั้งผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล   และนอกเขตเทศบาล ที่ให้บริการมาก่อน  
  จึงขอความยินยอมจากสภาเทศบาลในการทำกิจการการประปานอกเขต   ในพ้ืนที่หมู่ที่  ๑  หมู่
ที่  ๒  หมู่ที่  ๔  หมู่ที่ ๕  ตำบลบ้านเหลื่อม   ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม     หมู่ที่  ๕ 
(บางส่วน)   ตำบลวังโพธิ์  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์   และหมู่ท่ี  ๒   (บางส่วน)   ตำบล
โคกกระเบื้อง  ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง  พ้ืนที่เขตติดต่อกับเทศบาลตำบล               
บ้านเหลื่อม  ซึ่งเป็นท่อธารสุดเขตเทศบาล 

เหตุผล 

  เพื ่อให้การทำกิจการนอกเขต   ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื ่อมเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล   เนื่องจากการนั้นยังจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจ
หน้าที่อยู่ในเขตเทศบาล  
 

   ดังนั้น  จึงเสนอขออความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   เพ่ือทำกิจการนอกเขต ใน
การก่อสร้างบ่อขยะ  รวมทั้งดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นในการจัดการ  บำรุงรักษา  และดูแล  บ่อขยะ
ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  และจัดเก็บขยะขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่ที่  ๑ (บางส่วน)  หมู่ที่  ๔ (บางส่วน)            
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง  และองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม  และทำกิจการ
การประปานอกเขต   ในพื้นที่ หมู่ที่  ๑  หมู่ที่  ๒  หมู่ที่  ๔  หมู่ที่ ๕  ตำบลบ้านเหลื่อม   ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม  หมู่ที่  ๕ (บางส่วน)   ตำบลวังโพธิ์  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารสว่น
ตำบลวังโพธิ์  และหมู่ที ่  ๒   (บางส่วน)   ตำบลโคกกระเบื้อง  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล               
โคกกระเบื้อง   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา  ๕๗  ทวิ    ต่อไป         
                                            (ลงชื่อ) ภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ     ผู้เสนอ 
                                                  (นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ) 
                                               นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม           
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ   - ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของการขอทำการนอกเขตเคยมีการดำเนินการไป  
นายกเทศมนตรี        แล้วตั้งแต่สมัยที่มีการรับโอนกิจการประปาใหม่   แต่หาเอกสารไม่พบ   

     และไม่มีข้อมูลให้ค้นหาเนื่องจากสมัยนั้นเอกสารมีการจัดทำโดยระบบ 
     เครื่องพิมพ์ดีด  จึงไม่มีไฟล์เก็บไว้  จึงต้องการทำให้ถูกต้องและรวบรวม 
     ข้อมูลไว้เป็นหลักฐานอีกครั้งหนึ่งค่ะ 

นางศุภิสรา  หาญนอก  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 

นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  
เลขานุการสภาเทศบาล                 พ.ศ.๒๕๖๒   

มาตรา  ๕๗  ทวิ   เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต  เมื่อ 
               (๑) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ 

    ดำเนินตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 



 

๑๙ 

 

(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล  หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง 

(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะผู้รับมอบอำนาจในการอนุมัติให้เทศบาลทำกิจการนอกเขตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก - หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ขอมติจากที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลว่าจะยินยอมให้เทศบาลทำกิจการนอกเขต  ตามที่นายกเทศมนตรี  
                                            เสนอหรือไม่  หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นควรยินยอมโปรดยกมือ 
                                            ค่ะ 
ที่ประชุม   -  มีมติ  ๑๑  เสียง  ยินยอมให้ทำกิจการนอกเขตของกิจการประปา  และการ 

  ก่อสร้างบ่อขยะ  บนที่ดินหมายเลขที่ดิน   ๑๙    หนังสือรับรองประโยชน์            
  (น.ส.๓ ก.) เลขท่ี  ๑๖๗  รวมทั้งดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่จำเป็น 
   ในการจัดการ  บำรุงรักษา  และดูแล  บ่อขยะของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  
   และจัดเก็บขยะขยะมูลฝอยในพื้นท่ีหมู่ที่  ๑ (บางส่วน)  หมู่ที่  ๔ (บางส่วน)             
   ซึ่งเป็นพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง  องค์กรบริหารส่วน 
   ตำบลบ้านเหลื่อม  องค์กรบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ งดออกเสียง  ๑  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  ๔           ญัตติเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม                     

                                             (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข   ครั้งที่  ๕  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

นางศุภิสรา  หาญนอก -เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ชี้แจงญัตติ    
นายกเทศมนตรี 

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                                ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

                                                              เลขที่  ๓๕๑  หมู่ที่  ๒ 
                                                                           ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม 

 จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๕๐ 
 

                                               วันที่   ๑๗   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  (แก้ไข)  ครั้งที่  
๕ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้            



 

๒๐ 

 

 
 

หลักการ 
  ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕   
แก้ไขครั้งที่  ๕  พ.ศ.๒๕๖๔    โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ  ๒๑  โดยประกาศเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  เมื่อวันที่  ๑๗   สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๔  
รายละเอียดตามแผนพัฒนาที่ได้แจกให้แล้ว  ทั้งนี้  ได้นำประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
ด้วยแล้วทางหนึ่ง 

เหตุผล 
  เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ.๒๕๖๕  ของเทศบาลตำบล                  
บ้านเหลื่อม เป็นไปด้วยความถูกต้องตามที่ระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการกำหนด   จึงขอแจ้ง ให้สภา
เทศบาลทราบ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๒๔   ต่อไป   
 

                                    ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)   ภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ       ผู้เสนอ 
(นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ) 

                                                นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม    
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - เหตุผลที่ต้องมีการแก้ไขงบประมาณของโครงการเนื่องจากค่าวัสดุ  และค่า  
นายกเทศมนตรี               น้ำมันมีราคาเพ่ิมข้ึน  โครงการที่ประมาณการไว้จึงมีงบประมาณไม่เพียงพอ   

   จึงต้องแก้ไขแผนพัฒนาโครงการที่จะดำเนินการ  เพื่อให้สามารถดำเนินการ 
   ได้ค่ะ    

นางศุภิสรา  หาญนอก - มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามหรือมีข้อเสนอแนะใดจะเสนอแนะเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล              
ที่ประชุม   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  - เรื่องอ่ืนๆ  
นางศุภิสรา  หาญนอก - มีท่านใดมีข้อซักถามข้อสงสัยใดหรือข้อเสนอแนะใดจะเสนอต่อที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล                   เทศบาลเชิญค่ะ 
นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ -  รางระบายน้ำในส่วนที่ชำรุดไม่ทราบว่าจะสามารถแก้ไขได้เมื่อไรคะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒  
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ตอนนี้คนงานกำลังหล่อฝาที่นำไปปิดรางระบายน้ำค่ะ การแก้ไขเบื้องต้นจะ  
นายกเทศมนตรี   ปิดในส่วนที่มีการสัญจรก่อน  เมื่อหล่อฝาเสร็จ  รอให้ปูนเซทตัวก็จะนำไปปิด 

  ในส่วนที่เหลือ    ปัญหาตอนนี้ที่เจอคือมีบางช่วงที่รูเหลือไม่เท่าขนาดฝาราง  
  ที่หล่อ  ต้องทำแบบเพ่ือหล่อฝารางขนาดเล็กเพ่ิมอีก  และกำลังดำเนินการ 
  แก้ไขในส่วนนี้ค่ะ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นางศุภิสรา  หาญนอก - มีท่านใดมีข้อซักถามข้อสงสัยใดหรือข้อเสนอแนะใดจะเสนอต่อที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล                   เทศบาลอีกหรือไม่เชิญค่ะ 



 

๒๑ 

 

 
ที่ประชุม - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก  -  ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ     ขอฝากในเรื่องมาตรการ 
ประธานสภาเทศบาล                   ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
                                             โคโรนา  ๒๐๑๙  รวมทั้งขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลผู้ที่มาจาก 

   พ้ืนที่เสี่ยงเข้ามาใน   พื้นที่โดยไม่ได้แจ้งต่อผู้นำ  หรือมีการลักลอบเข้ามา 
   และไม่ได้กักตัวด้วยค่ะ  และขอประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคโลหิต 
   ในวันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป   

             ณ  หอประชุมอำเภอบ้านเหลื่อม(ชั้นล่าง)         
ที่ประชุม     - รับทราบ 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ    เราก็ได้ดำเนินการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                   ครบทุกระเบียบวาระ  และมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วขอปิดประชุม   

   ขอบคุณคะ่ 
 

ปิดประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐  น.   
 
 

                                    (ลงชื่อ)      พิมลพรรณ  รานอก        จดรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวพิมลพรรณ  รานอก) 
                                               ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ 
 

 

   (ลงชื่อ)       โอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                              (นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น) 
                                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่   ๒๗  สิงหาคม   ๒๕๖๔ 
       
  ฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์                 วิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์                     ประดิษฐ์  ถานอก 
(นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์)           (นายวิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์)              (นางประดิษฐ์  ถานอก)        
    ประธานกรรมการ                      กรรมการ             กรรมการ 
 
 
 

                                      (ลงชื่อ) ศุภิสรา   หาญนอก   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (นางศภุิสรา   หาญนอก) 
                                         ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   


