
 บันทึกรายงานการประชุมภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจ าปี พ.ศ. ๒562 
วันที่  22  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

 
รายนามผู้มาประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ค ามา ประธานสภาเทศบาล 
๒ นางวารินทร์  ทุมกิจจะ รองประธานสภาเทศบาล 
๓ นายประสงค์  สุราราช สมาชิกสภาเทศบาล 
๔ นายสุพรรณ  อ่อนมิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๕ นายศิริชัย  มาตราช สมาชิกสภาเทศบาล 
๖ นายเศรษฐี  ชาติผา สมาชิกสภาเทศบาล 
๗ นายวัฒการ  บุญมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๘ นายลิน  ปัทราช สมาชิกสภาเทศบาล 
๙ นายสมพร  ดวงกุลสา สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐ นายบรรจง  นะรินทร ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑ นายปราโมทย์  ค าลือชา สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒ นายสุริยงค์  ค าจวง เลขานุการสภาเทศบาล 

 
คณะผู้บริหาร 
 

๑3 นายอุดร  แพงทรัพย์ นายกเทศมนตรี 
14 นายวีระ  ทุมกิจจะ รองนายกเทศมนตรี 
15 นายพอดี  ไชยวุฒิ รองนายกเทศมนตรี 
16 นายสนัด  สุราษฎร์ ท่ีปรึกษานายกฯ 
17 นายปราศรัย  ค าจวง เลขานุการนายกฯ 
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เร่ิมประชุม เวลา 09.0๐น. เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง จึงได้
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัวสว่างเข้าห้องประชุมสภา  และได้
ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง  ปรากฏว่าครบเป็น
องค์ประชุม จึงได้เชิญ นายศักด์ิสิทธิ์  สิงห์ค ามา  ประธานสภาเทศบาล
ต าบลบัวสว่าง  จุดธู ปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย   แล้วจึงเชิญ
ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่างเปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ค ามา 
(ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง) 
 

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล
ทุกท่านได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบ 

นายอุดร  แพงทรัพย์ 
(นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง) 
 
 
 
 
 
นางสาวอรอุมา  ไตรภพ 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

- ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลบัวสว่างทุก
ท่านท่ีได้ไปร่วมปฏิบัติการตามโครงการกิจกรรมอ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี ณ 
วัดพุทธาวาส หมู่ท่ี 1 บ้านสว่าง หมู่ท่ี 1 ครับ 
-เรื่องการส ารวจพื้นท่ีสาธารณะในเขตต าบลสว่าง  ก็ขอความร่วมมือ     
อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ี ถ้าได้ออกไปส ารวจในเขตหมู่บ้าน
ของท่านก็ขอให้ออกไปส ารวจเขตพื้นท่ีสาธารณะพร้อมกันครับ 
 
-อ าเภอพรรณานิคมได้แจ้งเรื่องขอรับสนับสนุนก าลังพลพนักงานลูกจ้าง
เข้ าร่ วมปรับปรุ งซ่อมแซมบันไดพระธา ตุภู เพ็ก  ในวั น ท่ี   23  
พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ วัดพระธาตุ
ภูเพ็ก ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ก็ขอเรียน
เชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมภารกิจในวัน และเวลาดังกล่าวค่ะ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
นายสุริยงค์  ค าจวง 
(เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง) 
 

 

ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒562 วันท่ี 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 

นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ค ามา 
(ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง) 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วมีสมาชิก
ท่านใด  จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ขอเชิญครับ ปรากฏว่าไม่
มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาผมขอมติ       
ท่ีประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจ าปี พ.ศ. ๒562 วันท่ี 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

มติสภา รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.      
๒562 วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  จ านวน  10  เสียง   
งดออกเสียง 1  เสียง (นายศักด์ิสิทธ์  สิงห์ค ามา  ประธานสภา
เทศบาลต าบลบัวสว่าง) 
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นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ค ามา 
(ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง) 
 

ต่อไปก็เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระท่ี  3 
 

 
ระเบียบวาระที่ 3                             เร่ืองเสนอญัตติของนายกเทศมนตรี 

3.1 ญัตติที่ 1  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ค ามา                       เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่างเสนอญัตติครับ         
(ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง)          

 
นายอุดร  แพงทรัพย์                            เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง ตามท่ี 
(นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง)               เทศบาลต าบลบัวสว่าง  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น  
เนื่องจาก ได้ต้ังงบประมาณไว้  งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ โซฟา  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โซฟา  (ราคาท้องตลาด) คุณลักษณะพื้นฐาน  
-  เก้าอี้โซฟาแบบไม่น้อยว่า 3  ท่ี นั่ง 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 
200(W) X82(D)X80 (H) CM. 
-  เก้าอี้โซฟาแบบไม่น้อยว่า 3  ท่ี นั่ง  2 ตัว  ขนาดไม่น้อยกว่า 
80(W) X82CDX80 (H) CM. 
 -  โต๊ะกลาง 1 ตัว พื้นเป็นกระจกสีด า  ลบขอบ ขนาดไม่น้อยกว่า  
60 (W) X90 (D) CM. 

         โครงสร้างท าด้วยเหล็กชุบ โครเมียม หรือ สแตนเลส 
-  เป็นโซฟาทรงเหล่ียม  เบาะหนังพีวีซี  เกรด  A  หรือท าด้วยผ้า
หุ้มอย่างดี 
เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อโซฟาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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     หลักการ 
  เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ  เพราะมกีารปรับราคาเพิ่มข้ึน จึงขอความเห็นชอบ    
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อ โซฟา  โดยมี
รายละเอียดการ  ขอโอนงบประมาณดังนี้ 

  ส านักปลัดเทศบาล 

   1.ขอโอนงบประมาณเพิ่ม 
    งบ  ลงทุน   
    หมวด    ค่าครุภัณฑ์   
    ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน   
    รายการ  ค่าจัดซื้อโซฟา 
    จ านวน  12,990.-  บาท     

 ก่อนโอนมงีบประมาณ   41,900.-  บาท  (ส่ีหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ  54,890.-  บาท  (ห้าหมื่นส่ีพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
รวมโอนเพิ่ม  1  ส่วนราชการ  1  หมวดรายจ่าย  1  ประเภทรายจ่าย  1  รายการ  เป็นเงิน  ท้ังส้ิน  

54,980.-  บาท  (ห้าหมื่นส่ีพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
   1.โอนลด 
   แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   ประเภท            เงินเดือนพนักงาน 

ก่อนโอนมงีบประมาณ   4,119,050.-  บาท  (ส่ีล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) 
หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 4,106,060.-  บาท  (ส่ีล้านหนึ่งแสนหกพันหกสิบบาทถ้วน) 

เหตุผลและความจ าเป็น 

เพื่อให้การจัดซื้อโซฟาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพิ่ม         
งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา   

           ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบในการพจิารณา 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ  ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

             จึงน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง  พิจารณาต่อไป 
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นายศักดิ์สิทธิ์ สิงค์ค ามา    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง  ได้เสนอขอความ 
(ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง)        เห็นชอบจากท่ีประชุมสภา ในญัตติท่ี 1 เสนอพิจารณาอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือคัดค้านประการใดหรือไม่ หากไม่มี ถ้า
เห็นชอบผมขอให้ยกมือให้พ้นศีรษะครับ 

              
มติสภา       เห็นชอบจ านวน 10 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง)  
      นายศักด์ิสิทธิ์ สิงค์ค ามา ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบล
      บัวสว่าง 
 
ระเบียบวาระที่   4                            เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา     

นายศักดิ์สิทธิ์ สิงค์ค ามา   -4.1 การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี  
(ประธานสภาเทศบาล)                   พ.ศ.๒๕63               

ด้วยสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง จะก าหนดให้มีการประชุมสภา 
สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไว้เป็น ๔ สมัย ๆ  ตามบทบัญญัติ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔  ซึ่งได้บัญญัติไว้  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 
๔ สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
ให้สภาเทศบาลก าหนด  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 
๓๐ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด ดังนั้นสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงขอเสนอท่ีประชุมสภาเพื่อ
ก าหนด สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  มีก าหนดไม่เกิน  สมัย
ละ 30  วัน  ดังนี้ 
๑) สมัยท่ีหนึ่ง  เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3  เป็นต้นไป  

 มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน 
๒) สมัยท่ีสอง เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป    

มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน 
๓) สมัยท่ีสาม เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3  เป็นต้นไป      

มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน 
๔) สมัยท่ีส่ี เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป   

 มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน 
สมัยท่ีหนึ่ง  ประจ าปี  ๒๕๖4  เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4  
ถึงวันท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน 

นายศักดิ์สิทธิ์ สิงค์ค ามา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)  สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63  อีกหรือไม่ขอเรียนเชิญครับ (ปรากฏว่า 
    ไม่มี)         



~ ๖ ~ 
 

 
มติสภา     เห็นชอบจ านวน 10 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง)  
     นายศักด์ิสิทธิ์ สิงค์ค ามา ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบล
     บัวสว่าง 
 
ระเบียบวาระที่   5                            เร่ืองกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

นายศักดิ์สิทธิ์ สิงค์ค ามา   ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัวสว่างครับ        
(ประธานสภาฯ)     
                                                  
นายสุพรรณ อ่อนมิ่ง   ผมขอเรียนสอบถามเรื่องงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากเทศบัญญัติ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการครบทุก

โครงการหรือยังครับ  และโครงการท่ีจะด าเนินการจ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการถึงขั้นตอน
ไหนแล้วครับ 

 
 
นายอุดร  แพงทรัพย์                            เงินเหลือจ่ายจากเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายยกเทศมนตรีฯ)  2562  ได้ด าเนินการครบทุกโครงการและท าการเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563ผู้รับจ้างได้มาท าสัญญาแล้วบางโครงการ
ก็จะแจ้งลงงานอาทิตย์หน้าครับ 

 
นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ค ามา                    มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ขอเรียนเชิญครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง)       
 
ระเบียบวาระที่   6                            เร่ืองอื่น ๆ         

นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ค ามา                    มีสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ 
(ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง)       เพิ่มเติมอีกหรือไม่ขอเรียนเชิญครับ (ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗ ~ 
 

 
 
 
เลิกประชุม                                    เวลา  15.00 น. 
     

    ลงช่ือ                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                (นายสุริยงค์  ค าจวง) 
       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

 
 
    ลงช่ือ                 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                 (นางวารินทร์  ทุมกิจจะ) 
 

   
    ลงช่ือ                          กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                  (นายลิน  ปัทราช)                 

 
 

    ลงช่ือ                        กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
               (นายสมพร  ดวงกุลสา) 
 
ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล .....................................................................  ประจ าปี 
2562   เมื่อวันท่ี ................................................................................................ พ.ศ.2562 
 
    ลงช่ือ         ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
              (นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ค ามา) 
 
 
 
 

 

 

 

 
                    



~ ๘ ~ 
 

 


