
 
(สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1/2559    

วันพุธท่ี 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 

ผูมาประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมศักดิ์  กลีบแกว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค เจริญธรรมรักษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชัยณรงค เจริญธรรมรักษ 
7. นายวิโรจน วงศเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วิโรจน วงศเมฆ 
8. นายสมบูรณ แปนสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 -  
9. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ -  

๑0. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วิชิต ทับทอง 
11. นายบุญยืน จันทรสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทรสุวรรณ 
12. นายมงคล ไชยฤกษ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ 
 
ผูไมมาประชุม 

1. นายสมบูรณ         แปนสุข (ลาประชุม) 
2. นายนิทน         สระบัว (ขาดประชุม) 

ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑. นายเชาวลิต เจริญพงศ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี ราเชษ เอียดเสน 
3. นายสมชาย แปนสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แปนสุข 
4. นางสาววัชร ี นุนสังข เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุนสังข 
5. นายธีรศักดิ์ คําแหง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ คําแหง 
6. นายวรวุฒ ิ บุญช ู หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข วรวุฒ ิ บุญช ู
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เม่ือท่ีประชุมพรอม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวังอานประกาศอําเภอทุงสง  เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลท่ีวัง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี  4  กรกฎาคม  2559 

ตามหนังสือท่ีอางถึง  อําเภอทุงสงไดมีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยวิสามัญ สมัย
ท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2559  นับตั้งแตวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559  เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน 15 วัน  นั้น  

 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2554  
ขอ 23  จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 
2559  ในวันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  โดยมีรายละเอียด
ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีสงมาดวยนี้แลว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

นายบุญสม  วังบัวทอง กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  การประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2559 
ประจําป พ.ศ. 2559  เม่ือวันท่ี 30  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9  ขอใหท่ีประชุม
ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีขอความ หรือ ความหมายใด           
ท่ีคลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกทานใดท่ีจะมีการแกไขถอยคําหรือขอความ
ใดบางหรือไม  ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

นายบุญสม  วังบัวทอง หากไมมีผมขอมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดวยมติเอกฉันท 
 เห็นชอบ  10  เสียง 
 ไมเห็นชอบ  -     เสียง  
 งดออกเสียง  -      เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม 
 -    ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม(เพ่ือพิจารณา)  
นายบุญสม  วังบัวทอง 4.1 ญัตต ิ เรื่องขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย และ
ประธานสภาเทศบาล ขอโอนบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือโอนไปตั้งจายเปน 

รายการใหม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง  ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขยายระบบประปา   
สวนภูมิภาคสายคลองใหม หมูท่ี 5  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดใน 
เรื่องนี้ครับ       
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นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและ 
นายกเทศมนตรี ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมขออนุญาตชี้แจงในรายละเอียดดังนี้ครับ 
  ตามบันทึกขอความของกองชาง ไดรายงานอุปสรรคการควบคุมงานกอสราง 

เก่ียวกับโครงการขยายระบบประปาสวนภูมิภาค สายสามแยกควนพล–ควนกอ       
หมู ท่ี 2 ตําบลท่ีวัง และเทศบาลตําบลท่ีวัง ไดวาจางหางหุนสวนจํากัด ฐิติพันธ      
การโยธา เปนผูรับจางในโครงการดังกลาว ปรากฏขอเท็จจริงวา จากการควบคุม
โครงการดังกลาวนั้น พ้ืนท่ีท่ีจะทําการขยายระบบประปาสวนภูมิภาค ไมตรงกับ
รายละเอียดในสัญญาจาง กลาวคือ ในสัญญาจางกําหนดใหขยายระบบประปา      
สวนภูมิภาค สายสามแยกควนพล –ควนกอ หมูท่ี 2 ตําบลท่ีวัง แตรายละเอียดใน 
แบบแปลนการวางทอในแบบแปลนการวางทอขยายระบบประปาท้ังหมดอยูในเขต
พ้ืนท่ีของ หมูท่ี 5 ตําบลท่ีวัง ซ่ึงตําแหนงการวางทอประปาไมตรงกับสัญญาจาง      
จึงเห็นควรแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในสถานท่ีกอสรางใหถูกตอง 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย และขอโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2559 เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตามท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังไดตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  

เหตุผล 
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ขอ ๒9 การ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน และขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป   
ตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน จํานวน 1 รายการ 
ดังตอไปนี้ 

  กองชาง 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายระบบประปาสวนภูมิภาคสาย
สามแยกบานควนพล-ควนกอ   

   จํานวน 681,043 บาท 

ขอความเดิม  
โครงการขยายระบบประปาสวนภูมิภาคสายสามแยกบานควนพล-ควนกอ    

                จํานวน  681,043 บาท 
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- เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาคโดยการวางทอ HDPE 100 

เสนผาศูนยกลาง 110 มม. PN 6 ยาว 1,708 พรอมทอปลอกและอุปกรณตางๆ 

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาล

ตําบลท่ีวัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับท่ี 1 หนา 49) 

  ขอความใหม 
โครงการขยายระบบประปาสวนภูมิภาคสายคลองใหม หมูท่ี 5     

                จํานวน  681,043 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาคโดยการวางทอ HDPE 100 

เสนผาศูนยกลาง 110 มม. PN 6 ยาว 1,708 เมตร พรอมทอปลอกและอุปกรณ

ตางๆ ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป

เทศบาลตําบลท่ีวัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับท่ี 1 หนา 49) 

   กองชาง  
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดรายจายคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายระบบประปา
สวนภูมิภาคสายสามแยกบานควนพล-ควนกอ ตั้งไว 681,043 บาท งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน 681,043 บาท โอนลดจํานวน 681,043 บาท งบประมาณ
คงเหลือท้ังส้ิน  0.00 บาท  

โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน 
หมวดรายจายคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งโครงการขยาย
ระบบประปาสวนภูมิภาคสายคลองใหม หมูท่ี 5  โอนเพ่ิมจํานวน 681,043 บาท  
งบประมาณคงเหลือท้ังส้ิน 681,043 บาท เนื่องจากเปลี่ยนแปลงสถานท่ีดําเนินการ 

   ดังนั้น เพ่ือใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 
ขอ 29 และขอ ๒7  จึงเรียนมานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง         
เพ่ือพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย และขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  เพ่ือโอนไปตั้งจายเปน     
รายการใหม ตอไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

ท่ีประชุม ไมมี 

นายบุญสม  วังบัวทอง หากไมมีผมขอมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่ีประชุม อนุมัติดวยมติเอกฉันท  
 อนุมัติ  8    เสียง 
 ไมอนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  2    เสียง 
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นายบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน       

งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนางพริ้ม เสียงหวาน หมูท่ี 4    
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ  

นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา 
นายกเทศมนตรี รวมประชุมทุกทานครับ ผมขอมอบหมายให นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี 

เปนผูชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญทานราเชษ  เอียดเสนครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายราเชษ  เอียดเสน เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี ประชุมทุกทานครับ ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติในวาระนี้ ผมขออนุญาต

ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ดังนี้ครับ 

 หลักการ 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวด     
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนางพริ้ม เสียงหวาน หมูท่ี 4 

เหตุผล 
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  ขอ ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน  กองชางขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 จํานวน 1 รายการ ตามรายการดังตอไปนี้ 

กองชาง 
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็กสายบานนายทวีกุล รักษยศ  หมูท่ี 4 ตั้งไว 723,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน 223,000 บาท โอนลดจํานวน 223,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือท้ังสิ้น 0.00 บาท 
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย
กางปลา ซอย 3 หมูท่ี 3 ตั้งไว 551,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 
226 , 310  บาท  โ อนลดจํ า นวน  71,000 บาท  งบประมาณคง เหลื อ              
ท้ังสิ้น 155,310 บาท 
 



๖ 
 

โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน 
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ     
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนางพริ้ม เสียงหวาน หมู ท่ี 4 ต . ท่ีวัง       
โอนเพ่ิมจํานวน  294,000 บาท  งบประมาณคงเหลือท้ังส้ิน 294,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร          
ยาว 183.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 549.00 ตารางเมตร  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลท่ีวัง พ.ศ.2559 – 2561 ลําดับท่ี 33 
หนาท่ี 29)  เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวแตมีความจําเปนตองดําเนินการ        
โดยเรงดวนเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน 
  ดังนั้น เพ่ือใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543   
ขอ ๒๗  จึงเรียนมานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

ท่ีประชุม ไมมี 

นายบุญสม  วังบัวทอง หากไมมีผมขอมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ท่ีประชุม อนุมัติดวยมติเอกฉันท  
 อนุมัติ  8    เสียง 
 ไมอนุมัติ    -     เสียง 
 งดออกเสียง  2    เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.3 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน       

งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลิง หมูท่ี 5  ขอเชิญทาน 
นายกเทศมนตรีครับ 

นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา 
นายกเทศมนตรี รวมประชุมทุกทานครับ ผมขอมอบหมายให นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี 

เปนผูชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญทานรองราเชษ  เอียดเสนครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายราเชษ  เอียดเสน เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี ประชุมทุกทานครับ ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติในวาระนี้ ผมขออนุญาต

ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ดังนี้ครับ 

 
 



๗ 
 

หลักการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือโอน    

ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวด
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

เหตุผล 
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  ขอ ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน  กองชางขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕9 จํานวน 1 รายการ ตามรายการดังตอไปนี้ 

กองชาง 
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย
ดอนรัก หมูท่ี 10 ตั้งไว 1,233,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 427,000 
บาท โอนลดจํานวน 408,000 บาท งบประมาณคงเหลือท้ังสิ้น 19,000 บาท  

โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน 
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการ   
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลิง  หมู ท่ี  5  โอนเพ่ิมจํานวน  
408,000 บาท  งบประมาณคงเหลือท้ังส้ิน 408,000 บาท  เพ่ือจายเปน       
คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร 
หนา  0.12 เมตร หรือมีพ้ืน ท่ีไมนอยกวา 765.00 ตารางเมตร  (ปรากฏ              
ในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลท่ีวัง  พ .ศ .2559 – 2561 ลําดับท่ี 41       
หนาท่ี 30)  เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวแตมีความจําเปนตองดําเนินการ        
โดยเรงดวนเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน 
 ดังนั้น เพ่ือใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
ขอ ๒๗  จึงเรียนมานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

ท่ีประชุม ไมมี 

นายบุญสม  วังบัวทอง หากไมมีผมขอมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่ีประชุม อนุมัติดวยมติเอกฉันท  
 อนุมัติ  8    เสียง 
 ไมอนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  2    เสียง 



๘ 
 
นายบุญสม  วังบัวทอง 4.4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประธานสภาเทศบาล          เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน      

งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคูขนานสาย 403 หมูท่ี 7 ขอเชิญทาน
นายกเทศมนตรีครับ 

นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา 
นายกเทศมนตรี รวมประชุมทุกทานครับ ผมขอมอบหมายให นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี 

เปนผูชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญทานราเชษ  เอียดเสนครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายราเชษ  เอียดเสน เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี ประชุมทุกทานครับ ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติในวาระนี้ ผมขออนุญาต

ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือโอนไป

ตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ี
ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กคูขนานสาย 403 หมูท่ี 7   

เหตุผล 
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  ขอ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน  กองชางขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
จํานวน 1 รายการ ตามรายการดังตอไปนี้ 

กองชาง 
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง    
สายดอนรัก หมูท่ี 10 ตั้งไว 1,233,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 
19,000 บาท โอนลดจํานวน 19,000 บาท งบประมาณคงเหลือท้ังสิ้น 0.00 บาท  
โอนลด แผนงานการศึกษา งานระดับกอน วัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน 
หมวดรายจายคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ       
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการวันเด็กแหงชาติ  ตั้งไว 50,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน 27,700 บาท โอนลดจํานวน 27,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือท้ังสิ้น 700 บาท  
 
 



๙ 
 

โอนลด แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความ
เขมแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน หมวดรายจายคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่อง
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ  ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการชีวิตสดใส  
ใสใจผูสูงวัย ตั้งไว 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,600 บาท     
โอนลดจํานวน 50,600 บาท  งบประมาณคงเหลือท้ังสิ้น 0.00 บาท 
โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ     
งบดําเนินงาน หมวดรายจายคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการแขงขันกีฬาท่ีวัง เกมส             
ตั้งไว 350,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 350,000 บาท โอนลด   
จํานวน 350,000 บาท  งบประมาณคงเหลือท้ังสิ้น 0.00 บาท  
โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน หมวดรายจาย     
คาสาธารณูปโภค ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 400,000 บาท งบประมาณคงเหลือ     
กอนโอน 191,024.94 บาท  โอนลดจํานวน 53,400 บาท งบประมาณคงเหลือ
ท้ังสิ้น 137,624.94 บาท  

โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน 
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ     
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คูขนาน สาย 403 หมูท่ี 7  โอนเพ่ิมจํานวน  
500,000 บาท  งบประมาณคงเหลือท้ังส้ิน 500,000 บาท  เพ่ือจายเปนคา
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืน ท่ีไมนอยกวา 772.00 ตารางเมตร  (ปรากฏ              
ในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลท่ีวัง พ .ศ .2559 – 2561 ฉบับเพ่ิมเติม         
ฉบับท่ี 2/2559 ประกาศใชเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559)  เนื่องจากไมไดตั้ง
งบประมาณไวแต มีความจําเปนตองดําเนินการโดยเรงดวนเพ่ือแก ไขปญหา         
ความเดือดรอนใหกับประชาชน 
 ดังนั้น เพ่ือใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
ขอ ๒๗  จึงเรียนมานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายบุญยืน  จันทรสุวรรณ เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2 ประชุมทุกทานครับ ตามบันทึกขอความรายงานผลการสํารวจโครงการกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กคูขนาน สาย 403 หมูท่ี 7 ของกองชางท่ีระบุวา พ้ืนท่ีกอสราง
ถนนสายดังกลาวอยูในเขตทางหลวงหมายเลข 403 สายทุงสง-หวยยอด ซ่ึงอยูใน
ความรับผิดชอบของแขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 2 (ทุงสง) ซ่ึงการกอสรางอาคาร
หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวง จะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทาง
หลวง หรือผู ท่ีไดรับมอบหมายจากผู อํานวยการทางหลวงเปนหนังสือกอนท่ีจะ
ดําเนินการ ผมจึงเห็นสมควรวา ควรขออนุญาตและตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ผู อํานวยการทางหลวง หรือผู ท่ี ไดรับมอบหมายจากผู อํานวยการทางหลวง          
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กอนท่ีจะดําเนินการกอสรางในโครงการดังกลาวครับ หรือไมสภาเทศบาลฯ ก็ระบุ
เง่ือนไขใหชัดเจนคือ สภาเทศบาลฯ อาจจะอนุมัติตามโครงการท่ีทานนายกฯเสนอ    
แตการจะสามารถดําเนินการได ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการ       
ทางหลวง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงใหเรียบรอยเสียกอน     
ท่ีจะดําเนินโครงการ ครับ 

นายระแบบ มัคจิตร ผมเห็นดวยกับทานบุญยืน จันทรสุวรรณ ครับ ท่ีควรระบุเง่ือนไขใหดําเนินการขอ  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2 อนุญาตใหเรียบรอยกอนครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ท่ีประชุมมีสมาชิกทานใด มีขอเสนออะไรเพ่ิมเติม หรือคิดเห็นอยางไรกับความเห็นของ 
ประธานสภาเทศบาล ทานบุญยืน จันทรสุวรรณ อีกบางครับ 

ท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นดวยกับการเสนอความเห็นของทานบุญยืน จันทรสุวรรณ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ผมขอมติท่ีประชุมในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล   2559 เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  

งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคูขนานสาย 403 หมูท่ี 7     

ท่ีประชุม อนุมัติดวยมติเอกฉันท  
 อนุมัติ  8    เสียง 
 ไมอนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  2    เสียง 

  แตคณะผูบริหารจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวง หรือผู
ท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงใหเรียบรอย หรือจะดําเนินโครงการ
ดังกลาวได ก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวง หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากผู อํานวยการทางหลวงกอนท่ีผูบริหารจะมีคําสั่งสั่งการใหมีการ
ดําเนินการโครงการดังกลาว 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน       

งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรัก หมู ท่ี 8 ขอเชิญทาน
นายกเทศมนตรีครับ 

นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา 
นายกเทศมนตรี รวมประชุมทุกทานครับ ผมขอมอบหมายให นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี 

เปนผูชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญทานราเชษ  เอียดเสนครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายราเชษ  เอียดเสน เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี ประชุมทุกทานครับ ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติในวาระนี้ ผมขออนุญาต

ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือโอนไป 

ตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ี
ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรัก หมูท่ี 8 

เหตุผล 
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  ขอ ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน  กองชางขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕9 จํานวน 1 รายการ ตามรายการดังตอไปนี้ 

กองชาง 
โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคา ท่ีดิน            
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายกางปลา ซอย 3 หมูท่ี 3 ตั้งไว 551,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 
155,310 บาท โอนลดจํานวน 155,000 บาท งบประมาณคงเหลือท้ังสิ้น     
310 บาท   
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย
ดอนรัก หมูท่ี 10 ตั้งไว 1,233,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 533,000 
บาท โอนลดจํานวน 106,000 บาท งบประมาณคงเหลือท้ังสิ้น 427,000 บาท  
โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจาย          
คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการรถยนตสวนกลาง ตั้งไว 
1,505,900 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 226,900 บาท โอนลดจํานวน 
226,000 บาท  งบประมาณคงเหลือท้ังสิ้น 900 บาท  

โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน 
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ     
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรัก หมูท่ี 8  โอนเพ่ิมจํานวน  487,000 
บาท  งบประมาณคงเหลือท้ังส้ิน 487,000 บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 920.00 ตารางเมตร  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลท่ีวัง พ.ศ.2559 – 2561 ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2559 ประกาศใช
เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559)  เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไวแตมีความจําเปนตอง
ดําเนินการโดยเรงดวนเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน 
 ดังนั้น เพ่ือใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
ขอ ๒๗  จึงเรียนมานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอไป 



๑๒ 
 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

ท่ีประชุม ไมมี 

นายบุญสม  วังบัวทอง หากไมมีผมขอมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

ท่ีประชุม อนุมัติดวยมติเอกฉันท  
 อนุมัติ  8    เสียง 
 ไมอนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  2    เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.6 ญัตติ เรื่องการทบทวนมติท่ีการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2559 เ ม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2559 กรณีขออนุมัติ          

ใชจายเงินสะสมหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
และทบทวนมติการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 
1/2559  เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559  กรณีสภาเทศบาลตําบลท่ีวังมีมต ิ   
ใหยืนตามมติเดิม ใหรอจายจากเงินสะสม  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา 
นายกเทศมนตรี รวมประชุมทุกทานครับ  สําหรับรายละเอียดในเรื่องนี้  มีหลักการและเหตุผล

ดังตอไปนี้ครับ 

หลักการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ขอทบทวนมติการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 

1/2559 ประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2559 กรณีขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  และทบทวน
มติการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2559 ประจําป 
2559 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 กรณีสภาเทศบาลตําบลท่ีวังมีมติใหยืน     
ตามมติเดิม ใหรอจายจากเงินสะสม  จํานวน 3 โครงการ 
1. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 10 บานถํ้าประดู 

2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟสทติกคอนกรีตสาย 403 (สายเกา) 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถํ้าประดู (ตอน 2) 

เหตุผล 
  เนื่องดวยกระทรวงมหาดไทย ไดมีมติยกเลิกหลักเกณฑการใชจายเงินตาม
ระเบียบเดิม ท้ัง 3 ฉบับ เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2559 และใหใชหลักเกณฑใหม ซ่ึง
การใชจายตามหลักเกณฑใหม เม่ือสภาทองถ่ินอนุมัติใหใชเงินสะสมแลว ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รายงานยอดการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัติใหจังหวัด เพ่ือรวบรวม
สงกรมสงเสริมฯ ทราบตามแบบรายงาน ดังนี้  

 

 



๑๓ 
 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
เงินสะสม ยกมา วันท่ี 11 มีนาคม 2559 16,596,126.26 

หัก 1. เงินสะสมท่ีไดกอหนี้ผูกพันแลวแตยังไมไดจายเงิน หรือท่ีสภาอนุมัติ
จายแลวแตยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 

5,910,000.00 

    2. สํารองจาย เปนคาใชจายดานบุคลากร เชน เงินเดือน คาจาง ท่ีจะตอง
ปรับข้ึนเงินเดือน ในวันท่ี 1 เม.ย.2559 จํานวน 3 เดือน (โดยประมาณการ) 

5,669,655.00 

    3. สํารองจาย กรณีท่ียังไมไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไประบุ
วัตถุประสงคท่ีไดรับในแตละเดือน เชน เงินเดือน คาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก 
ฯลฯ จํานวน 3 เดือน 

3,945,252.00 

    4. สํารองจาย กรณีสาธารณภัย รอยละ 10 ของวงเงินสะสมคงเหลือจาก
รายการตามขอท่ี 2-3 

107,121.93 

รายการคงเหลือ  เงินสะสมยกมา หัก จํานวนเงินตามขอ 1 ถึง 4 964,097.33 

 ตามแบบรายงานขางตน  ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชไดของเทศบาลตําบล   
ท่ีวัง มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชไดจํานวน 964,097.33 บาท  ซ่ึงผมได
พิจารณาใหจัดจางโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 8 บานนายปน 
งบประมาณ 539,000 บาท และโครงการวางทอระบายน้ํา หมูท่ี 6  งบประมาณ 
364,000 บาท สวนโครงการอีก  3 โครงการ คือ 
1. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 10 บานถํ้าประดู 

2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟสทติกคอนกรีตสาย 403 (สายเกา) 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถํ้าประดู (ตอน 2) 

 ขอใหสภาเทศบาลพิจารณายกเลิกมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ  
สมัยแรก ครั้งท่ี 1/2559 ประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2559 กรณี  
ขออนุมัติใชจายเงินสะสมในโครงการท้ัง 3 โครงการดังกลาว และยกเลิกมติการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2559 ประจําป 2559 
เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 กรณีสภาเทศบาลตําบลท่ีวังมีมติใหยืนตามมติเดิม  
ใหรอจายจากเงินสะสม และนําท้ัง 3 โครงการพิจารณาบรรจุใสไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินการได
ตามโครงการไดทันทีในปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยไมตองรอเงินเหลือจายใหตก
เปนเงินสะสม ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ รับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได
โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไข  
 (๓) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับ 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 ดังนั้น เพ่ือใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  ขอ 89 และเพ่ือเปนการแกปญหาใหกับ
ประชาชนในดานสาธารณูปโภคได ทันทวงทีตามความตองการของประชาชน          
จึงเรียนมานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวังพิจารณาทบทวนยกเลิกมติ
ดังกลาวตอไป   

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

ท่ีประชุม ไมมี 

นายบุญสม  วังบัวทอง หากไมมีผมขอมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

ท่ีประชุม เห็นชอบดวยมติเอกฉันท ใหยกเลิกมติในการประชุมท้ังสองคราวตามญัตติดังกลาว 
 เห็นชอบ  8    เสียง 
 ไมเห็นชอบ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  2    เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.7 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประธานสภาเทศบาล แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจาย

คาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ โอนเพ่ิมไปยังแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน หมวดรายจาย  
คาใชสอย ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี 
ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ    

นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา 
นายกเทศมนตรี รวมประชุมทุกทานครับ  ผมขอมอบหมายใหนายวรวุฒิ บุญชู หัวหนาฝายบริหารงาน

สาธารณสุข เปนผูชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญนายวรวุฒิ บุญชู ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรวุฒิ บุญชู เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
หน.ฝายบริหารงานสาธาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขออนุญาตชี้แจงในรายละเอียด โดยมีหลักการ

และเหตุผล ดังนี้ครับ 

หลักการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ขออนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ  พ .ศ .  2559             

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจายคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ โอนเพ่ิมไปยังแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข     
งบดําเนินงาน หมวดรายจายคาใชสอย ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม 

 



๑๕ 
 
 เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  ขอ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมขอโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 จํานวน 1 รายการ  เนื่องจากงบประมาณรายจายท่ีตั้งไว  
ไม เ พียงพอในการบริหารงานและมีความจําเปนตองเบิกจายตามระเบียบฯ           
ตามรายการดังตอไปนี้ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด
รายจายคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ตั้งไว 150,000 
บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 150,000 บาท โอนลดจํานวน 130,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือท้ังสิ้น 20,000 บาท  

โอนเพ่ิม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน 
หมวดรายจายคาใชสอย  ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน 70,530 บาท โอนเพ่ิมจํานวน  130,000 บาท  งบประมาณ
คงเหลือท้ังส้ิน 200,530 บาท  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
ครุภัณฑท่ีชํารุดเสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  

ดังนั้น เพ่ือใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
ขอ ๒๗  จึงเรียนมานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวังเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

ท่ีประชุม ไมมี 

นายบุญสม  วังบัวทอง หากไมมีผมขอมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ท่ีประชุม อนุมัติดวยมติเอกฉันท 
 อนุมัติ  8    เสียง 
 ไมอนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  2    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีทานใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

ท่ีประชุม ไมมี  



๑๖ 
 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และผู เข าร วมประชุมทุกทาน                                       
ประธานสภาเทศบาล ท่ีใหความรวมมือ และการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอบคุณครับ  

เลิกประชุม  11.45 น.  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก 

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2559 เม่ือวันท่ี……………………. 
 

 
 

                 ลงชื่อ                                ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                         (นายมงคล  ไชยฤกษ) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ไดตรวจบันทึกการประชุมแลว เห็นวาถูกตอง  

เม่ือวันท่ี ………………………………………………….. 
 

 
 

ลงชื่อ.........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                      สมาชิกสภาเทศบาตําบลท่ีวัง 
 
                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 
  
                  ลงชื่อ..........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายบุญยืน  จันทรสุวรรณ)   
                       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.๒๕๕9  

เม่ือวันท่ี 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9 ไดรับรองการประชุมแลว ในการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลท่ีวัง  สมัย.................. สมัยท่ี..….. ครั้งท่ี..…... ประจําป พ.ศ. ..............  เม่ือวันท่ี .................. 

เดือน........................... พ.ศ. ...................  จึงไดลงช่ือรับรองไว เพ่ือปดประกาศรายงานการประชุม

ใหประชาชนท่ัวไปทราบ 
 

                   ลงชื่อ                                ผูรับรองรายงานการประชุม 
                           (นายบญุสม  วังบัวทอง) 
                       ประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 

 

(ขาดประชุม) 



๑๗ 
 
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


