
  
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2561    

วันพุธที่ 25 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมศักดิ์ กลีบแก้ว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ 
7. นายวิโรจน ์ วงศ์เมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  -  
8. นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ์    แป้นสุข 
9. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นิทน สระบัว 
10. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิชิต ทับทอง 
11. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
12. นายมงคล ไชยฤกษ์ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ์ 

ผู้ไม่มำประชุม 
นายวิโรจน ์ วงศ์เมฆ           (ขาดประชุม) 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี ราเชษ เอียดเสน 
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุ่นสังข ์
5. นายธีรศักดิ์ ค าแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ ค าแหง 
6. นำงสำวสุวิภำ   เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา สุวิภา เหมาะสมสกุล 
7. นำงธันย์ชนก ท่วงที หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ธันย์ชนก ท่วงที 

เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา       
พระรัตนตรัย หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  และอ้างถึงประกาศสภา
เทศบาลต าบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561  ลงวันที่  
27 มีนาคม 2561 

/ตามหนังสือ... 
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ตามหนังสือที่ อ้างถึง สภาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง      
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2561  นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554  
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561  
ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง และด าเนินการประชุมตามวาระ
การประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวำระท่ี ๑   เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง 1.1รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ประธำนสภำเทศบำล ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ เดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 

มีนาคม 2561) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 , 14 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้   
(1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ได้ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล      
และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก  
จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง  ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 ขึ้น 

                                                                             /และสรุป... 
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และสรุปรายงานผลเสนอและเสนอความคิดเห็นต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือนายก 
เทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลที่วังและประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยให้ทราบ 
ทั่วกัน โดยมีรายละเอียดตามเล่มรายงานที่ทุกท่านได้รับนี้แล้ว 

 ตามประกาศเทศบาลต าบลที่วัง 
 เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปี 
งบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
 ตามที่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) แล้วได้
รายงานผลการติดตามฯ และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 
2561) ที่แนบมาพร้อมนี้  จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วังทราบโดยทั่วกัน 
ตามประกาศเทศบาลต าบลที่วัง ลงวันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2561 

ที่ประชุม        รับทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

นำยบุญสม  วังบัวทอง การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ.  
ประธำนสภำเทศบำล 2561  เมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการ

ประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการประชุม  
มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมใด  

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 
ประธำนสภำเทศบำล ประจ ำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2561 

ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม 
 -   ไม่มี             

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจำรณำ 

 4.1 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ (เครื่องช่ังน้ ำหนัก)  ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว (คูลเลอร์น้ ำ)  

             /นำยบุญสม... 
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นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กองการศึกษา แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องชั่งน้ าหนัก)  ประเภทครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว (คูลเลอร์น้ า) ส าหรับรายละเอียดขอเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณชี้แจงครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด
ประธำนสภำเทศบำล          ต่อที่ประชุมครับ 

นำงสำวสุวิภำ เหมำะสมสกุล เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุวิภา   
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนฯ เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ค่ะ 

หลักกำร  
 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561  กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องชั่ง
น้ าหนัก)  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (คูลเลอร์น้ า) ตามที่เทศบาลต าบลที่วังได้
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จ านวน 2 รายการ ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องชั่งน้ ำหนัก   
ข้อควำมเดิม   เครื่องชั่งน้ าหนัก  จ านวน 13,000  บาท  เพ่ือจัดจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องชั่งน้ ำหนัก จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลที่วัง             
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความ
ประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลต าบลที่วัง 
ล าดับที่ 2 หน้าที่ 148) 
ข้อควำมใหม่    เครื่องชั่งน้ าหนัก  จ านวน 13,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องช่ังน้ ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลที่วัง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่นด้วยความประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 – 2564 
เทศบาลต าบลที่วัง แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 ล าดับที่ 1 หน้าที่ 1) 

 
/2.คูลเลอร์น้ า... 
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2. คูลเลอร์น้ ำ   
ข้อควำมเดิม   คูลเลอร์น้ า  จ านวน 7,600 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์น้ า 
ชนิด 1 ก๊อก จ านวน 1 ถัง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลที่วัง  
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความ
ประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลต าบลที่วัง 
ล าดับที่ 2 หน้าที่ 148) 
ข้อควำมใหม่    คูลเลอร์น้ า  จ านวน 7,600 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์น้ า 
ชนิด 2 ก๊อก จ านวน 1 ถัง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลที่วัง  
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความ
ประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลต าบลที่วัง 
แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 ล าดับที่ 1 หน้าที่ 1)  

 ดังนั้น เพื่อให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 
2543 ข้อ 29  จึงเรียนมาน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง เพ่ือพิจารณา
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ต่อไป  

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   

ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  11  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -    เสียง 

 4.2 ญัตติ  เรื่อง  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 เพื่อโอนไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ  
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน พัดลมโคจร 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  กองการศึกษา แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร ส าหรับรายละเอียดขอเชิญหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานการศึกษาซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณชี้แจงครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด
ประธำนสภำเทศบำล          ต่อที่ประชุมครับ 

          /ประเภท... 
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นำงสำวสุวิภำ  เหมำะสมสกุล เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุวิภา   
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนฯ เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ค่ะ 

หลักกำร  
 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กองการศึกษา 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร 
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น กองช่าง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ ำนวน 1 รำยกำร ตามรายการดังต่อไปนี้ 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร 

โอนลด แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร  โอนลดจ ำนวน 22,080 
บำท  

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมแบบติด
ผนัง  โอนเพิ่มจ ำนวน  22,080 บำท   

เนื่องจากเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
พัดลมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 12 ตัว ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  
เทศบาลต าบลที่วัง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่นด้วยความประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
เทศบาลต าบลที่วัง แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 ล าดับที่ 1 หน้าที่ 1) 

  ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 
๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  11  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -    เสียง 

                    /4.3 ญัตติ... 
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4.3 ญัตติ เรื่องขอควำมเห็นชอบใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 8 โครงกำร   

นำยบุญสม  วังบัวทอง ผมขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียดในการขอความเห็นชอบ 
ประธำนสภำเทศบำล ในครั้งนี้ครับ  

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้า 
นำยกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ  

    การขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ทั้ง 8 โครงการมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ครับ 

หลักกำร 

ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 8 โครงการ  
 เหตุผล 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 87  ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว  ให้กันยอดเงินสะสม
ประจ าปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสมโดยที่ทุนส ารองเงิน
สะสมนี้ให้เพ่ิมขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจะกระท าได้
ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไป
ใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป   
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ า  และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึ ง
ฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว   

 /เพ่ือเป็นการ... 
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เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการคมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร และสามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เทศบาลต าบลที่วังจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  จ ำนวน  8 โครงกำร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบลที่วัง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  ยาว 
2,890 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 11,560 ตารางเมตร  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม)   ล าดับที่ 7  

งบประมำณ  3,972,000  บำท  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 
2. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าไฟ – ไร่เหนือ  หมู่ที่ 6 

ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 910 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,640 ตารางเมตร ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 
(เพ่ิมเติม)   ล าดับที่ 8  

งบประมำณ  1,560,000  บำท  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเปลี่ยน ซอย 1 หมู่ที่ 6 ต าบล
ที่วัง  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ยาว 145 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561(เปลี่ยนแปลง) ล าดับที่ 3                                                                         

งบประมำณ   393,000  บำท    (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายเจียน ตอนที่ 2 หมู่ที่ 8 

ต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  ยาว 689 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,756 ตารางเมตร  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
(เพ่ิมเติม)   ล าดับที่ 14   

งบประมำณ  1,979,000  บำท  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 
5. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังไทร หมู่ที่ 8 ต าบลที่วัง 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ยาว 
1,805 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,220 ตารางเมตร  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม)   ล าดับที่ 9   

งบประมำณ  2,348,000  บำท  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 
6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังไทร หมู่ที่ 8 

ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดกว้าง 2.40 X 2.40 เมตร  ยาว 
8.00 เมตร  จ านวน 2 ช่อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561(เพ่ิมเติม) ล าดับที่ 10                      

งบประมำณ   830,154   บำท  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 
         
              /7.โครงการ... 
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7. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังไทร - ช่องลม 
หมู่ที่ 8 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดกว้าง 2.40 X 2.40 
เมตร  ยาว 14.00 เมตร  จ านวน 2 ช่อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) ล าดับที่ 10                      

งบประมำณ  1,400,532  บำท  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 
8. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในค่าย หมู่ที่ 10 

ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร  ยาว 525 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,625 ตารางเมตร  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1 พ.ศ. 2560 
(เพ่ิมเติม)  ล าดับที่ 16  

 งบประมำณ  1,209,000   บำท  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 
รวมงบประมำณที่ขอควำมเห็นชอบ 8 โครงกำร จ ำนวนทั้งหมด 13,691,686 บำท 
เงินทุนส ำรองเงินสะสม ที่สำมำรถน ำไปใช้จ่ำยได้ 1,732,141.11  บำท รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ดังนั้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  เพ่ือจักได้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2548 ข้อ 87 วรรคสองต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  
ประธำนสภำเทศบำล 

นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมำชิกสภำเทศบำลเขต1 และผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ ตามเอกสารบันทึกข้อความของกองคลัง การพิจารณา

จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ผมขอให้ท่านอธิบายรายละเอียดของยอดเงินทุนส ารองเงิน
สะสมด้วยครับ 

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ ส าหรับรายละเอียดขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังซึ่งได้เสนอบันทึกข้อความรายงาน   
นำยกเทศมนตรี การใช้ชี้แจงครับ 

นำยมงคล  ไชยฤกษ์ เรียนท่านประธานสภา เนื่องจากวันนี้ผู้อ านวยกองคลังได้ลางาน  จึงขอให้นางธันย์ชนก 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ท่วงที  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ชี้แจงแทนครับ 

นำงธันย์ชนก  ท่วงที เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ กองคลังได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเงินทุนส ารอง 
  เงินสะสม ตามทีก่องคลังได้มีบันทึกข้อความเรื่อง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทุน

ส ารองเงินสะสม และบันทึกข้อความเรื่อง การใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  
รายละเอียดตามเอกสารนะคะ  โดยกองคลังได้รายงานเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่   
4  เมษายน  2561 เทศบาลต าบลที่วัง มีเงินทุนส ารองเงินสะสมคงเหลือ ดังนี้ค่ะ  

          /เงนิทุนส ารอง... 
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                                     เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 4 เมษายน 2561  จ านวน  28,286,391.11 บำท  

  ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ของปีงบประมาณ 2561  
ยอดประมาณการรายจ่าย ของปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน  96,837,000 บำท 

  ร้อยละ 25 ที่สามารถน าเงินทุนส ารองเงินสะสม ไปใช้จ่ายได้ = 96,837,000 x   25 

                                                                                                    100 

                   =  24,209,250.00  บำท
         ฉะนั้น เงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้   

(28,286,391.11  -  24,209,250.00) = 4,077,141.11  บำท 

หัก  ค้ำงเบิกจ่ำย  2  โครงกำร  ยอดเงิน  2,345,000.00 บำท 

ฉะนั้น  เงินทุนส ำรองเงินสะสม  ที่สำมำรถน ำไปใช้จ่ำยได้   

(4,077,141.11 – 2,345,000.00)   = 1,732,141.11  บำท 

        ดิฉันขอชี้แจงต่อสภาตามข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ขอบคุณค่ะ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  
ประธำนสภำเทศบำล 

นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ ตามท่ีผมได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เมื่อพิจารณาไป 
สมำชิกสภำเทศบำลเขต1 ทีละข้อแล้ว การใช้จ่ายจะกระท าได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือไม่เพียงพอต่อ

การบริหาร ซึ่งตอนนี้ยอดเงินสะสมของเทศบาลก็คงเหลือไม่เพียงพอแล้ว  เทศบาลมี
ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม เกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอยู่
หนึ่งล้านกว่าบาท ซึ่งยอดเงินที่ท่านนายกเสนอขออนุมัติใช้จ่ายในครั้งนี้  จ านวน  
8 โครงการ เกินกว่ายอดที่สามารถใช้จ่ายได้ จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนจึงเห็น
ว่าก็เข้าหลักเกณฑ์ครบหมดแล้ว ในส่วนบันทึกข้อความของกองช่าง ที่มีบางโครงการ
สถานที่ก่อสร้างยังไม่พร้อม ในกรณีพ้ืนที่ ที่ต้องขออุทิศที่ดินก่อน หรือที่ต้องขออนุญาต
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนังสือก่อน ผมเห็นว่าควรจะต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นเสียก่อนครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง  จากญัติติท่ีทางนายกเทศมนตรีต าบลที่วังเสนอประกอบกับบันทึกข้อความของกองช่าง  
ประธำนสภำเทศบำล เรื่องรายงานผลการส ารวจโครงการ  ตามรายละเอียดประกอบญัตติ  โครงกำรที่ 3. 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยนำเปลี่ยน ซอย 1 หมู่ที่ 6 ต าบลที่วัง 
  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนจะด าเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวต้อง

ขออุทิศที่ดินก่อน และ โครงกำรที่  8.  โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สำยในค่ำย หมู่ที่ 10 ต ำบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถนนดั งกล่ าวอยู่ ใน พ้ื นที่ ค วามรับผิดชอบ ขององค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัด
นครศรีธรรมราช ก่อนด าเนินการควรขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชก่อน และต้องขออุทิศที่ดินจากประชาชนก่อนนะครับ  
               /นายบุญสม... 
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นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ  ถ้าหากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล ครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ 
 เห็นชอบ  11     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -      เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง  
 

4.4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2561  กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำสำธำรณะ โคมไฟฟ้ำสำธำรณะ   

 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2561  แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ ส าหรับรายละเอียดในเรื่องนี้มีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ครับ 
หลักกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าสาธารณะ  โคมไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ตามที่เทศบาลต าบลที่วัง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จ านวน 1 รายการ ดังต่อไปนี้ 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าสาธารณะ  โคมไฟฟ้ำสำธำรณะ  ตั้งไว ้
200,000 บำท   
ข้อควำมเดิม  

โคมไฟฟ้าสาธารณะ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบหลอด 
ฟลูออเรสเซนต์คู่ ขนำด 2 X 36 วัตต์  จ ำนวน  100 ชุด ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นด้วยความประหยัด ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560  ล าดับที่ 2 หน้าที่ 16 )     
                    /ข้อความใหม.่.. 
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   ข้อควำมใหม่ 
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โคมไฟฟ้าสาธารณะแบบหลอด 
ฟลูออเรสเซนต์คู่ ขนำด 1 X 36 วัตต์  จ ำนวน  233 ชุด ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นด้วยความประหยัด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลต าบลที่วัง แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2561  
ล าดับที่ 2 หน้าที่ 2) 

 ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3)  
พ.ศ.2543 ข้อ 29  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ต่อไป 

 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  
ประธำนสภำเทศบำล   

นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ ผมขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของต าบลที่วังครับ  ปัจจุบันนี้ 
สมำชิกสภำเทศบำลเขต1 การติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะจะต้องใช้หลอดไฟฟ้า 2 หลอด  แต่เพ่ือเป็นไปตาม

นโยบายประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน  นายกเทศมนตรีติดตั้งแค่ 1 หลอด เสาเว้นเสา   
มีผลท าให้ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าประหยัดลง  แต่หากจะติดตั้งไฟฟ้าเพ่ิมทุกเสา  จะท าให้ค่า
ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น  และก าลังไฟอาจจะไม่พอ  อาจจะส่งผลต่อตู้ควบคุมไฟฟ้า  ผมมี
ความเห็นว่าถ้าจะติดตั้งทุกเสา  ควรที่จะติดตั้งเฉพาะจุดจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าและแสง
สว่างในบริเวณทางแยกที่อาจเกิดอันตรายจากการใช้รถใช้ถนน เช่น แยกชายคลอง  
แยกควนชม ผมขอเสนอความเห็นเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะไว้เพ่ือให้ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลทีว่ังใช้ในการพิจารณาด าเนินการต่อไปครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ ถ้าหากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

ประธำนสภำเทศบำล 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  11  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -    เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   

ที่ประชุม ไม่มี 

 

 

/นายบุญสม... 
 

 



13 
 

นำยบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธำนสภำเทศบำล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  11.50 น. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

เสนอคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวังพิจำรณำตรวจสอบบันทึก 
กำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่……………………. 
 

 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                        สมาชิกสภาเทศบาต าบลที่วัง 

 

 

                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
 
  
                  ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ)   
                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 


