
ท่ี สภ (บก) ๕๔๒๐๑/ว
เฒ ฒ

สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ 
อำเภอเมืองบึงกาฬ บก ๓๘๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เร่ือง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๔ (คร้ังท่ี ๒)

เรียน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ และผู้บริหาร ทุกท่าน

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานผลคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๑ ชุด

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลหอคำ ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๔ 
(คร้ังท่ี ๑) เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระท่ี ๑ และที่ประชุมมืมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วน้ัน คณะกรรมการแปรญัตติได้ทำหน้าท่ีแปรญัตติ ในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาพร้อมนี้

สภาเทศบาลตำบลหอคำ จึงขอนัดประซมสภาๆ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๔ (คร้ังท่ี ๒) วาระท่ี ๒ 
การแปรญัตติ และวาระที่ ๓ มติความเห็นซอบตราเทศบัญญัติ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ตามกรอบอำนาจหน้าที่ 
ของเทศบาล ในวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
การแต่งกายชุดสุภาพ ทั้งนี้ให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มาพร้อมด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วันเวลาและสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(สมัย นารินทร์รักษ์) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

งานกิจการสภาฯ 
สำนักปลัด
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๔๙-๑๐๐๖



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๔ (คร้ังท่ี ๒)

ในวันจันทร์ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

*********#****#**^****#*******#********#*#****##*****************#*****#****#********

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.จากประธานสภาเทศบาล

(5).(ริ) ...............................................................................
๑.๒ .....................................................................

๒. จากนายกเทศมนตรี
๒.๑ ...............................................................................
๒.๒ ...........................................................................
๒.๓ ...............................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ยังไม,ได้ตรวจรายงานฯ ขอเล่ือนไปคราวประชุมคร้ังต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองกระทู้ถาม
.............................................................ไม่มี..............................................................................

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
.............................................................ไม่มี....................................

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองท่ีเสนอใหม่
๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระท่ี ๒ แปรญัตติ

มติท่ีประซุน...........................................................................................................................
๕.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระท่ี ๓ การเห็นชอบ/ 
ไม่เห็นชอบ ให้ตราเปีนเทศบัญญัติ

มติท่ีประชุม .......................................................................................................... .........

มติท่ีประชุม
๕.๓

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)
๖.๑ ...............

๖.๒ ..............
๖ .๓ ..............
๖ .๔ ..............
๖ .๕ ..............
๖.๖



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานกิจการสภาฯ เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬโทร. ๐-๔๒๔๙-๑๐๐๖ 

ท่ี สภ (บก) ๔๔๒๐๑/ป9๙/  วันท่ี ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
เร่ือง รายงานผลการแปรญัตติ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหอคำ ได้มีมติแต่งตั้งข้าพเจ้าพร้อมพวก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๔๖๔ คร้ังท่ี ๑ 

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๔๖๔ และต่อมาคณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ สิงหาคม 

๒๔๖๔ ปรากฏว่าไม่มีสมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำท่านใด ยื่นคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ หรือสงวนความเห็นแต่มีนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ได้ยื่นคำแปรญัตติๆ เมื่อวันที่ ๑๓ 

สิงหาคม ๒๔๖๔
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๔ คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๔๖๔ได้ประชุมพิจารณาคำแปรญัตติ และได้เรียกนายกเทศมนตรีตำบลหอคำเข้าร่วมชี้แจงเหตุผลแล้ว มีมติ 

เห็นชอบตามคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายฯ ของนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ และไม'มีคณะกรรมการแปรญัตติ 

ท่านใดสงวนคำแปรญัตติ ซึ่งมติคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรีเสนอแปรญัตตินั้น ดังนี้ 
ตัดลดงบประมาณรายจ่ายไปเพิ่มเติมรายจ่ายในโครงการอื่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 

หน้า 5/45 (เติม) 1. ค่าจัดประชุมประชาคมตำบล จำนวน 75,000 บาท 

(ใหม่) 1. ค่าจัดประชุมประชาคมตำบล จำนวน 65,000 บาท 

เหตุผล ะ โดยตัดลดงบประมาณรายจ่ายลง 10,000 บาท และไปเพิ่มเติมรายจ่าย งบเงินอุดหนุนส่วนราชการ 

เป็น 40,000 บาท

- เพิ่มเติมรายจ่าย

(เติม) งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

(ใหม่) งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

หน้า 10/45 (เดิม) อุดหนุนโครงการ” นาคาพิทักษ์ รักษ์ประซา” ของสถานีตำรวจภูธรหอคำ 

จำนวน 30,000 บาท

(ใหม่) อุดหนุนโครงการ” นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา” ของสถานีตำรวจภูธรหอคำ 

จำนวน 40,000 บาท

เหตุผล : เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์กับท้องถิ่น



ตัดลดงบประมาณรายจ่ายไปเพิ่มเติมรายจ่ายในโครงการอื่น

หน้า 7/45 (เดิม) ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 52,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าระบบอินเทอร์ฒ็ตสำนักงาน 

(ใหม่) ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 34,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าระบบอินเทอร์ฌ็ตสำนักงาน 

เหตุผล : โดยตัดลดงบประมาณรายจ่ายลง 18,000 บาท และไปเพิ่มเติมรายจ่าย ค่าบริการสื่อสารและ 

โทรคมนาคม เป็น 90,000 บาท เนื่องจากมีค่าบริการอินเตอร์เน็ตของ 388 อยู่ในรายจ่ายนี้ 

เพิ่มเติมรายจ่าย

หน้า 8/45 (เดิม) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเช่าระบบกล้องวงจรปิด 071^ จำนวน 4 จุด การติดตั้งรูปแบบการ 

บริหาร 50๒ช๐ท ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต แบบเช่ารายเดือน

(ใหม่) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเช่าระบบกล้องวงจรปิด (X IV  จำนวน 4 จุด การติดตั้งรูปแบบการ 

บริหาร 5๐๒1:เอก ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต แบบเช่ารายเดือน และเพ่ือ 

จ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต (388) จำนวน 2 คู่สาย

เหตุผล ะ เพื่อให้ถูกต้องในการจำแนกงบประมาณรายจ่าย

แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 

หน้า 6/45 (เดิม) 9. โครงการอบรมสมาธิ สว่างคุณธรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จำนวน

50,000 บาท แก้ไขคำว่า สว่างคุณธรรม เป็น ส่งเสริมคุณธรรม 

แผนงานการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 60,700 บาท

หน้า 20/45 (เดิม) ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 60,700 บาท แก้จากค่าบริการโทรศัพท์ เป็นค่าบริการ 

สื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 60,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหอคำ จำนวน 8 แห่ง 

แผนงานสาธารณสุข 

งบลงทุน รวม 63,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,400 บาท



- 3-

หน้า 26/45 (เดิม) ครุภัณฑ์สำนักงาน แก้เป็น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องพิมพ์ [ทนพโนท(ะป๐ท แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (เทเง 7ลทเง ?ก่ทโ6โ)

ราคา 7,500 บาท

หน้า 27/45 (เดิม) 2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน 2 บาน 1 หลัง จำนวน 5,900 บาท

- เพิ่มเดิมคำว่า “ ครุภัณฑ์สำนักงาน” บนเลข 2

- แก้เลข 2 เป็นเลข 1 

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห ์

หมวดค่าใช้สอย

หน้า 29/45 (เดิม) 5.โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการ จำนวน

30.000 บาท แก้ไขโดยตัดคำว่า คนพิการ ออก เหลือแต่ผู้สูงอายุ

หน้า 29/45 (เดิม) 6. โครงการอบรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จำนวน

20.000 บาท แก้ไขโดยตัดคำว่า อบรม ออก และเปลี่ยนคำวรรคที่สองคำว่า เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการ'ฝืกอบรมฯ พ.ศ.2557 เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่งขัน 

กีฬาๆ พ.ศ.2559

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน

ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้า 39/45 (เดิม) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2,000 บาท 1.จัด'ซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 หลัง 

โดยแก้ไขคำว่า “ หลัง” เป็น “ ตัว”

งบเงินอุดหนุน รวม 1,323,000 บาท 

เงินอุดหนุน รวม 1,323,000 บาท

หน้า 40/45 (เดิม) เงินอุดหนุนส่วนราชการ แก้เป็น เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 

เงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1,323,000 บาท 

งานก่อสร้าง รวม 5,946,000 บาท 

งบลงทุน รวม 5,946,000 บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,946,000 บาท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

หน้า 41/45 (เดิม) 04.ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ จำนวน

405.000 บาท แก้ไขจากจำนวน 2 จุด เป็นจำนวน 3 จุด



ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข 

เพิ่มเติม ‘'ข้อ ๖๐ ห้ามไมให้แปรญัตติรายจ่ายข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ 

จำนวนเงินท่ีฃออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้คำรับรองจากผู้บริหารท้องถ่ิน หรือคำแปรญัตติน้ันผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้แปร 

ญัตติ”

คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและได้รับคำข้ึแจงจากผู้บริหารแล้ว เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรี 
ตำบลหอคำได้แปรญัตติ

ข้อเสนอแนะ
จึงเรียนมายังท่านประธานสภาฯ เพ่ือโปรดทราบ และแจ้งแก่สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ ในคราว 

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖)๔ (คร้ังท่ี ๒)ในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒ ต่อไป

ลงซ่ือ

(นายสมบูรณ์ ภูครองตา) 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
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(สมัย นารินทร์รัก^) 
ประธานสภา1ทค'บาลตำ1ชลหอ*'’



ท่ี สภ (บก) ๕๔๒๐๑/ว สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ 
อำเภอเมืองบึงกาฬ บก ๓๘๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เร่ือง ขอเชิญร่วมรับฟ้งการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๔ (คร้ังท่ี ๒ )

เรียน กำนัน/ผูใหญ,บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหอคำ ทุกท่าน

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลหอคำ ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ วาระท่ี ๑ และที่ประชุมมืมติเห็นขอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ. ๒๕๖๕ไป 
แล้ว น้ัน

สภาเทศบาลตำบลหอคำ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับพิงการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 
๒/ ๒๕๖๔ (คร้ังท่ี ๒) วาระที่ ๒ การแปรญัตติ และวาระที่ ๓ มติให้ความเห็นขอบตราเทศบัญญัติ รวมทั้งเร่ือง 
อื่นๆ ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในวันศุกร์ท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
สภาเทศบาลตำบลหอคำ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมรับพิงประชุมตาม วันเวลาและสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

งานกิจการสภาฯ 
สำนักปลัด
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๔๙-๑๐๐๖


