
  
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563    

วันพุธที่ 26 เดือนมีนำคม พ.ศ.2563 เวลำ 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ 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 -  
7. นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ์    แป้นสุข 
8. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นิทน สระบัว 
9. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิชิต ทับทอง 

10. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
11. นายมงคล ไชยฤกษ์ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ์ 

ผู้ไม่มำประชมุ 

 นายชัยณรงค ์   เจริญธรรมรักษ ์   (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. นางสาวพรรณี สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี สุกใส 
      
      
      
      
      

       

       /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง  ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังอ้างถึงประกาศเทศบาลต าบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 

ตามหนังสือที่อ้างถึง อ าเภอทุ่งสงได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 มีก าหนด 15 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 9  มีนาคม เป็นต้นไป นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554   
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง และด าเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวำระท่ี 1       เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง    - ไม่มี 
รองประธำนสภำเทศบำล  

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปี 
พ.ศ.2563  เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงาน
การประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการ
ประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่  หากไม่มี
กระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมใด 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประธำนสภำเทศบำล ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563  

ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องด่วน (เพื่อพิจำรณำ)  
นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.1  ญัตติเรื่องขอควำมเห็นชอบในกำรเข้ำใช้ประโยชน์ภำยในเขตป่ำสงวน   
ประธำนสภำเทศบำล แห่งชำติเพื่อก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ  ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ        
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและตัวแทน 
นำยกเทศมนตรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่การไฟฟ้าฯ   

ได้มีหนังสือถึงเทศบาลต าบลที่วัง เพ่ือขอความเห็นจากสภาเทศบาลต าบลที่วังเรื่อง 
ขอความเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือก่อสร้างและ
บ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ผม
จึงได้ยื่นขอเสนอญัตติเข้าสภาเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกันพิจารณาในวาระนี้  ส าหรับ
รายละเอียดในเรื่องนี้ผมได้เชิญตัวแทนจากการไฟฟ้าฯ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้ท่าน 

             /สมาชิก... 

 สมาชิกทุกท่านเข้าใจในรายละเอียดยิ่งขึ้น  กระผมจึงขอให้ท่านประธานได้โปรด
อนุญาตให้ตัวแทนจากการไฟฟ้าฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดครับ 
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นำยบุญสม  วังบัวทอง เรียนเชิญตัวแทนจากการไฟฟ้าฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยพันธ์พงศ์  สิทธิบุศย ์ เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมนายพันธ์พงศ์  
ตัวแทนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตฯ สิทธิบุศย์ ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 

ได้ด าเนินการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง – สงขลา 3 เป็น
ระยะทางประมาณ 211.29 กิโลเมตร  เป็นสายที่มาจากราชบุรีมาลงที่สงขลา เพ่ือ
ความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า  โดยก าหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีความกว้าง
จากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ 30 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 60 
เมตร) เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศเพ่ิมขึ้น และรักษาความมั่นคง
เชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอันจะช่วยสนับสนุน
เศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติแล้วครับ  จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว บาง
ช่วงผ่านท้องที่ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้พาดผ่านพ้ืนที่
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องกะโสม ป่าวังญวน ป่าควนประ ป่าช่องเขา ป่าไร่
ใหญ่ ป่าควนขี้แรด ป่าควนนกจาบ และป่าปากอ่าว  ผ่านทั้งหมด 3 อปท. เทศบาล
ต าบลที่วัง  สามต าบล  และทุ่งโพธิ์  ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมป่าไม้  
การไฟฟ้าฯ  จึงต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวตามระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2548 ที่ได้ก าหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขตป่านั้นตั้งอยู่  เพ่ือให้มีส่วนรับรู้และสะท้อนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้  
จึงเรียนเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณตัวแทนจากการไฟฟ้าฯ  ครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบ   
ประธำนสภำเทศบำล ถามเพ่ิมเติมอีกบ้างหรือไม่ครับ  ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรขอเชิญครับ  เชิญท่าน

สัญญา  เทวภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ครับ 
นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา 
สมำชิกสภำเทศบำล และผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ  กระผมสัญญา  เทวภักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  

กระผมมีข้อสงสัยว่าโครงการนี้เป็นโครงการเดียวที่มีแนวเขตไฟฟ้าพาดผ่าน ที่ได้มีการ
เวนคืนที่ดินบริเวณหมู่ที่ 5  หมู่ที่ 9  หรือไม่  เส้นทางจากราชบุรีมาสงขลาใช้เส้นทาง
ไหนครับที่มาผ่านที่วังและได้มีการชี้แจงให้ชาวบ้านทราบหรือยังครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญตัวแทนจากการไฟฟ้าฯ  ครับ  
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยพันธ์พงศ์  สิทธิบุศย ์ โครงการเส้นนี้มาจาก จอมบึงมาบางสะพาน  บางสะพานมาสุราษฎร์ฯ  สุราษฎร์ฯ มา   
ตัวแทนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตฯ  ทุ่งสง  ทุ่งสงมาสงขลา 3  ขณะนี้ที่ส ารวจ ประกาศเครือข่ายไว้ คือสายสุราษฎร์ฯ - 

ทุ่งสง โดยจะจ่ายค่าทดแทนเดือนเมษายนนี้  ส่วนสายนี้คือสายทุ่งสง – สงขลา 3   
จะเริ่มเข้าจ่ายค่าทดแทนเดือนมิถุนายนนี้ครับ  ได้มีการส ารวจทรัพย์สินเสร็จสิ้นแล้ ว  
และได้มีการท าประชาคมให้ประชาชนทราบผ่านทางนายอ าเภอเรียบร้อยแล้วครับ   

 
/นำยบุญสม... 
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นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณครับ  มีท่านใดจะให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอีกบ้างครับ   
ประธำนสภำเทศบำล หากไม่มีผมขอมติประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ  10     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 
 งดออกเสียง   -       เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล          งบประมำณ พ.ศ.2563  กองกำรศึกษำ   

   แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  จ ำนวน 1 รำยกำร 

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

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กองการศึกษา ส าหรับ
รายละเอียดขอเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
การศึกษา  ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  รักษาราชการแทน
ประธำนสภำเทศบำล            ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
นำงสำวสุวิภำ เหมำะสมสกุล  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุวิภา   
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ  เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ค่ะ 

หลักกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563  กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตามที่เทศบาลต าบลที่วังได้ตรา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
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 

    ข้อควำมเดิม    
โต๊ะท างาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว  

ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา  ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  โดยขอจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความประหยัด 

 
/ข้อควำมใหม่... 
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     ข้อควำมใหม่    
โต๊ะท างาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จ านวน 1 ตัว  

ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา  ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  โดยขอจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความประหยัด 

 ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.
2543 ข้อ 29  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  ต าบลที่วัง  
เ พ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อไป  ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  หากไม่มี 
ประธำนสภำเทศบำล ผมขอมติทีป่ระชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  10  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.3  ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563   

ประธำนสภำเทศบำล          เพื่อโอนไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  ส ำนักปลัดเทศบำล     
   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร   
นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  ส านักปลัดเทศบาล ส าหรับรายละเอียดขอเชิญหัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางสาววนิดา  เดชาฐาน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียด
ประธำนสภำเทศบำล            ต่อที่ประชุมครับ 
นำงสำววนิดำ  เดชำฐำน เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาววนิดา   
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล เดชาฐาน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ค่ะ 

หลักกำร 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านัก
ปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  โดยตั้ง
จ่ายรายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายตาม
ระเบียบฯ  

 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  ข้อ ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ส านักปลัดเทศบาล  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

โอนลด  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  หมวดรายจ่ายตามข้อผูกพัน  ประเภทเงิน
สมทบหลักประกันสุขภาพ  งบประมาณตั้งไว้  300,000  บาท งบประมาณคงเหลือ 
200,000  บาท โอนลดจ ำนวน 38,000 บำท   

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รำยกำรเครื่องปรับอำกำศ
แบบติดผนัง ขนำด 12,000 บีทียู   จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 17,000 บาท และ
เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนังขนำด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
21,000 บาท ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  โอนเพิ่มจ ำนวน 38,000  บำท 

ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ ๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  หากไม่มี 
ประธำนสภำเทศบำล ผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  10  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563   

ประธำนสภำเทศบำล           กองคลัง   
   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์

ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร  
นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  กองคลัง ส าหรับรายละเอียดขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง 
ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
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/นำยบุญสม... 
 
นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางสาวพรรณี  สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล           

นำงสำวพรรณี  สุกใส เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี   
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สุกใส  ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ค่ะ 

หลักกำร 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  โดยตั้งจ่ายรายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ แตม่ีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเนื่องจากของเดิมช ารุด  
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น กองคลัง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563 
จ านวน 1 รายการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่าK)  งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 150,000 
บาท  โอนลดจ ำนวน 28,000 บำท                           

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รำยกำรเครื่องปรับอำกำศ 
แบบติดตั้งผนัง ขนำด 24,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง  จ านวนเงิน 28,000 บาท 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเนื่องจากของเดิมช ารุด โอนเพิ่ม
จ ำนวน 28,000 บำท 

 ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 27  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  ต าบลที่วัง  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต่อไป 
ดิฉันขอชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ  

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  10  เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
  งดออกเสียง   -    เสียง 
 



๘ 
 

/นำยบุญสม... 
 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.5 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563   

ประธำนสภำเทศบำล           กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   
   แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข  งบลงทุน  หมวดค่ำ

ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  จ ำนวน 1 รำยกำร  
นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส าหรับรายละเอียดขอเชิญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนายวรวุฒิ  บุญชู  หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 
ประธำนสภำเทศบำล           ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 

นำยวรวุฒิ  บุญชู เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายวรวุฒิ  
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร บุญชู  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกอง 
งำนสำธำรณสุข  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ครับ 

หลักกำร 
ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2563  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รำยกำรรถส่วนกลำง เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายตั้งไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจ าเดือนมกราคม 2561  และปัจจุบันได้มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ประกาศใช้ ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีความ
จ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิมเพ่ือให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 

เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ส านักปลัดเทศบาล  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จ ำนวน 1 รำยกำร ตามรายการดังต่อไปนี้ 

โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  หมวดรายจ่ายตามข้อผูกพัน  ประเภทเงิน
สมทบหลักประกันสุขภาพ  งบประมาณตั้งไว้  300,000  บาท งบประมาณคงเหลือ 
200,000  บาท โอนลดจ ำนวน 40,000 บำท   

โอนเพิ่ม  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รำยกำรรถส่วนกลำง  



๙ 
 

งบประมาณตั้งไว้ 814,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 814,000 บาท   
โอนเพิ่ม จ ำนวน 40,000  บำท 

/(เป็นไปตาม... 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เทศบาลต าบลที่วัง หน้าที่ 

227 ล าดับที่ 5)        

 ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ ๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป  
กระผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  10  เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
  งดออกเสียง   -    เสียง 
นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.6 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี  
ประธำนสภำเทศบำล           งบประมำณ พ.ศ.2563  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   

   แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข  งบลงทุน  หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  จ ำนวน 1 รำยกำร  

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับรายละเอียดขอเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนายวรวุฒิ  บุญชู  หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  รักษาราชการแทน 
ประธำนสภำเทศบำล           ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 

นำยวรวุฒิ  บุญชู เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายวรวุฒิ  
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร บุญชู  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกอง 
งำนสำธำรณสุข  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ครับ 

หลักกำร 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง  รำยกำรรถส่วนกลำง เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ก าหนดมาตรฐานของรถยนต์ส่วนกลาง  ไว้ว่าให้ด าเนินการ
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561  แต่ปัจจุบันได้มี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ประกาศใช้  จึงมีความ



๑๐ 
 

จ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณเพ่ือให้เบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ 

/เหตุผล... 

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  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  จ ำนวน 
1 รำยกำร ตามรายการดังต่อไปนี้ 

    ข้อความเดิม 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง  จ านวน 814,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน มีขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  

1.  เป็นกระบะส าเร็จรูป 
 2.  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู 

 3.  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

 4.  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลต าบลที่วัง หน้าที่ 
227 ล าดับที่ 5)     

    ข้อความใหม่ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง จ านวน 854,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน มีขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  

1. เป็นกระบะส าเร็จรูป 

2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู 

3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เทศบาลต าบลที่วัง หน้าที่ 
227 ล าดับที่ 5)     



๑๑ 
 

 ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.
2543 ข้อ 29  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  ต าบลที่วัง  
เ พ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป  กระผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

/นำยบุญสม... 
 
นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยสมบูรณ์  แป้นสุข เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา 
สมำชิกสภำเทศบำล และผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ  งบประมาณรถส่วนกลางที่ได้ตั้งไว้เดิม 814,000 บาท 

งบประมาณที่ขอตั้งเพ่ิม  854,000 บาท กระผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ที่วัง  กระผมเห็นด้วยนะครับเพราะกองสาธารณสุขฯ  มีความจ าเป็นต้องด าเนินงาน
เกี่ยวกับการสาธารณสุขฯ เช่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ออกตรวจงานด้านการ
สาธารณสุขฯ  และอีกประเด็นที่กระผมเห็นว่าเทศบาลต าบลที่วังควรจะมีไว้บริหารงาน
สาธารณสุขฯ คือรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน เพ่ือการบริการพ่ีน้องประชาชนที่มีความล าบาก
ในการเดินทางไปโรงพยาบาล  คนป่วยไข้ควรต้องมีการส่งให้ถึงมือหมอเพ่ือได้รับการ
รักษาให้เร็วที่สุด กระผมขอให้ความเห็นเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณความคิดเห็นครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ หากไม่มี 
ประธำนสภำเทศบำล ผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  10   เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
  งดออกเสียง   -    เสียง 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   

ที่ประชุม ไม่มี 

นำยบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธำนสภำเทศบำล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  16.25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวังพิจำรณำตรวจสอบบันทึก  
กำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่…………..……………. 

 
 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
 
 
 



๑๒ 
 

 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม ได้ตรวจบันทึกกำรประชุมแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 
 

 

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

 

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


