
 
(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1/2563 

วันจันทร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวัง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. 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. 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 

ผู้ไม่มาประชุม 

               - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี -  
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี -  
5. นายธีรศักดิ์ คำแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ คำแหง 
6. นางมาริสา เพ็ชรทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและ

แผนงาน 
มาริสา เพ็ชรทอง 

7. นางสาวพรรณี สุกใส ผู้อำนวยการกองคลัง พรรณี สุกใส 
 

 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตำบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตำบลที่วัง  อ้างถึงประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลที่วัง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลตำบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วังสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2563 นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554   
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี  
พ.ศ.2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง และ
ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1/2563 
ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ขอให้ที่ประชุม
ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่
คลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความ
ใดบ้างหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใด 

นายบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวัง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.1 ญัตติ เรื่องขออนุมัติถอนมติการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมหมวดค่าที่ดินและ 
ประธานสภาเทศบาล     ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จำนวน 3 โครงการ  
 ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้ครับ 
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ สำหรับรายละเอียดการขออนุมัติถอนมติการอนุมัติการใช้จ่าย

ขออนุมัตถิอนมติการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 3 โครงการ  มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 
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/หลักการ... 
หลักการ 
ขออนุมัติถอนมติการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จำนวน 3 โครงการ   
เหตุผล 
ตามที่สภาเทศบาลตำบลที่วังได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง  เมื่อคราวการประชุม
สภาเทศบาลตำบลที่วังสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562  ในวันศุกร์ที่ 25 
ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง  ไปแล้วนั้น 

จากมติที่ประชุมได้อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์ ให้อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จำนวน 29 โครงการ  รวม
งบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จำนวนทั้งสิ้น  12,937,253  บาท  เพ่ือให้การขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  จึงขออนุมัติยกเลิกมติการ
อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  จำนวน 3 โครงการ  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง หมู่ที่  2 ตำบลที่วัง 
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที ่1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 11  ลำดับที่ 1    

งบประมาณ 400,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง (โดยการติดตั้งกันสาด

บริเวณด้านหน้าอาคาร) หมู่ที่ 2 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 22.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 88 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 
11  ลำดับที่ 3    

งบประมาณ 123,000 บาท 
3. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง (โดยใช้กัน

สาดเดิมบางส่วน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 40.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 120.00 ตารางเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 11  ลำดับที่ 2   (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด) 

งบประมาณ 343,000 บาท 
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติถอนมติการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จำนวนทั้งหมด  866,000  บาท  

 
 /ดังนั้น... 
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 ดังนั้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง เพ่ือพิจารณา 
อนุมัตยิกเลิกมติการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จำนวน 3  โครงการ รวมงบประมาณทั้งหมด 866,000 บาท ต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับถ้าหากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์ 
 อนุมัติ  10  เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
 งดออกเสียง   -    เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ประธานสภาเทศบาล เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน (กอง
คลัง) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

นายเชาวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่านครับ สำหรับรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการโต๊ะทำงาน (กองคลัง)   มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ ์ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน  
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น กองคลัง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
จำนวน 1 รายการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ์ประเภทค่า
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
แต่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายตามระเบียบ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานของกองคลัง เนื่องจากโต๊ะ
ทำงานเดิมชำรุด ขาหัก 

 
 

/โอนลด... 
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โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราค่าได้ (ค่า K)  
งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 102,000 บาท 
โอนลดจำนวน 21,000 บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 81,000 บาท  
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน  โอนเพิ่ม
จำนวน  21,000 บาท  งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 21,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตัว เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในงานกองคลัง ไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นด้วยความ
ประหยัด  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายตามระเบียบ
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากโต๊ะทำงานเดิมชำรุด ขาหัก 

ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 
๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับถ้าหากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์ 
 อนุมัติ  10  เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
 งดออกเสียง   -    เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.3 ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.2563  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่านครับ สำหรับรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีไม่ก่อหนี้

ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 
หลักการ 

    ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59  ในกรณีที่รายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น  
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

     
/กรณีเม่ือ... 
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กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการการก่อนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้
กันเงินไว้ 

    กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค

หนึ่งแล้ว  หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้
เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดย
ส่วนรวม ซึ่งยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป  จึงขอกันเงินกรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันไว้ จำนวน  6  โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเยื้อง แซ่ลิ้ม  หมู่ที่ 5   
    งบประมาณ  932,000 บาท 
   2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเจียน ซอย 1  หมู่ที่ 8 
    งบประมาณ  1,044,000 บาท 
   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสม  หมู่ที่ 9   
    งบประมาณ  2,950,000 บาท 
   4. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อหรั่ง - โคกกฐิน หมู่ที่ 1 - 7   

    งบประมาณ  3,929,000 บาท 
   5. โ ครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายล่างควน หมู่ที่ 10   

    งบประมาณ  4,643,000 บาท 
  6. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย 403 (สายเก่า) ช่วงสามแยกชาย

คลอง - บ้านในทอน หมู่ที่ 1   
    งบประมาณ  945,000 บาท 

รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ           
พ.ศ.2563 ทั้งสิ้น 14,443,000 บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลที่วัง
พิจารณาอนุมัติต่อไป  สำหรับรายละเอียดกระผมขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองคลัง
ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางสาวพรรณี  สุกใส  ผู้อำนวยการกองคลัง  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

/นางสาวพรรณี... 
 



๗ 
 

นางสาวพรรณี  สุกใส เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  
ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวพรรณี  สุกใส  ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ค่ะ 

โครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  ทั้ง 6 โครงการนี้  อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง  และได้ประสานไปทาง
กองช่าง  กองช่างแจ้งว่าอาจจะทำสัญญาไม่ทันภายในปีงบประมาณ ก็เลยต้องขอ
อนุมัติกันเงินไว้  เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอบคุณค่ะ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสัญญา  เทวภักดิ์      เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสัญญา  เทวภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  กระผมขอสอบถามว่า 

 โครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ทั้ง 6 โครงการนี้จะสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นทั้ง  
6 โครงการหรือไม่  และอีกประเด็นผมขอสอบถามว่าโครงการราวกันตกและผนังหิน
ดาด หมู่ที่ 1 การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับ  

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวพรรณี  สุกใส ขออนุญาตเรียนชี้แจงค่ะ สำหรับโครงการที่ขอกันเงินไว้ทั้ง 6 โครงการนี้  งบประมาณ 
ผู้อำนวยการกองคลัง รวมทั้งสิ้น 14,443,000 บาท  จากการตรวจสอบสถานะการเงินการคลัง  มีเงินพอ

ทั้งจำนวนค่ะ  ถ้ามีงบประมาณเข้ามาปกติ หลังจากหักการเบิกจ่ายเงินเดือน
ค่าตอบแทนแล้วเสร็จ  ถ้างบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการได้ ทั้ง 6 โครงการค่ะ   

 สำหรับกรณีการดำเนินการโครงการราวกันตกอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา   
ก็จะได้ผู้รับจ้างประมาณวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมนี้ ลงนามในสัญญาได้ทันภายในปี 
พ.ศ.2563 นี้ค่ะ เพราะเป็นโครงการกันเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ค่ะ 

นายบุญสม  วังบัวทอง สรุปว่าโครงการทั้ง 6 โครงการ จะสามารถดำเนนิการได้ ถ้าหากเงินงบประมาณเข้ามา  
ประธานสภาเทศบาล ปกตนิะครับ   
นางสาวพรรณี  สุกใส ใช่ค่ะท่านประธาน  จะดำเนินการโครงการไม่ได้ครบ  ก็ต่อเมื่องบประมาณรายได้ไม่มี 
ผู้อำนวยการกองคลัง เข้ามาตามปกติ  ตอนนี้ต้องตรวจสอบเงินเป็นรายสัปดาห์  หากเกิดข้อผิดพลาด

งบประมาณไม่เพียงพอ จะเรียนท่านนายกเทศมนตรีอีกครั้งหนึ่งค่ะ  ถ้าจะไม่ให้กระทบ
ต่อรายการที่ขอกันเงินไว้   นายกเทศมนตรีตำบลที่วังต้องชะลอการเบิกจ่ายในรายจ่าย
ของแต่ละกองที่ไม่มีความจำเป็นไว้ก่อนค่ะ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับถ้าหากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์ 
 อนุมัติ  10  เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
 งดออกเสียง   -    เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.4 ญัตติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2564 (พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจง
หลักการ 
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/และเหตุผล... 

และเหตุผลในการเสนอญัตติ  เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นายเชาวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 
หลักการ 
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(พิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  
เหตุผล 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2554  ข้อ 58  ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น แล้ว
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้ง
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและ
จัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  และข้อ 25 การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการพิจารณา
อนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอำนาจให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

      ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 58 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ.2553 ข้อ 23 ข้อ 25 และเพ่ือให้การจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลที่วัง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการ และแก้ไขปัญหา  ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล   จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดนำเข้าวาระการประชุมเสนอสภาเทศบาลตำบลที่วังพิจารณาในขั้นรับ
หลักการต่อไป 

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลที่วัง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลที่วังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลที่วังจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 



๙ 
 

/1. สถานะการคลัง... 
 

1. สถานะการคลัง 
 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
  

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 73,298,317.22 บาท 
  

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 24,588,247.44 บาท 
  

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,337,933.62 บาท 
  

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 310,656.00 บาท 
  

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 11 โครงการ รวม 7,423,936.00 บาท 
 

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 1,910,523.02 บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563   

(1)   รายรับจริง จำนวน 85,002,465.73 บาท ประกอบด้วย 
    

หมวดภาษีอากร จำนวน 472,272.14 บาท 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 1,084,121.46 บาท 
   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 439,479.74 บาท 
   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จำนวน 0.00 บาท 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 298,200.00 บาท 
   

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท 
   

หมวดภาษีจัดสรร       จำนวน 41,682,765.39 บาท 
   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จำนวน 41,025,627.00 บาท 
  

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  2,132,025.00 บาท   

(3) รายจ่ายจริง  จำนวน 
  57,265,489.67 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 17,198,373.23 บาท    

งบบุคลากร จำนวน 23,668,402.00 บาท    

งบดำเนินงาน จำนวน 9,433,722.61 บาท    

งบลงทุน   จำนวน 2,136,112.00     บาท    

งบรายจ่ายอื่น   จำนวน 0.00     บาท    

งบเงินอุดหนุน    จำนวน 4,828,879.83     บาท   

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  2,132,025.00 บาท   

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน  9,413,194.00 บาท 



๑๐ 
   

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  0.00 บาท 
 
 
 

/คำแถลงงบประมาณ... 
 

 
คำแถลงงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลที่วัง 

อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายรับจริง  

ปี  2561 
ประมาณการ  

ปี 2562 
ประมาณการ  

ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง       



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

/คำแถลงงบประมาณ... 
 

  หมวดภาษีอากร 7,889,521.02 8,300,000.00 6,200,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,603,233.79 1,459,000.00 1,560,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 593,956.60 600,000.00 600,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 689,350.00 350,000.00 600,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 10,776,061.41 10,709,000.00 8,960,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 47,231,374.62 44,920,000.00 51,370,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

47,231,374.62 44,920,000.00 51,370,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 40,068,968.00 45,500,000.00 45,500,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

40,068,968.00 45,500,000.00 45,500,000.00 

รวม 98,076,404.03 101,129,000.00 105,830,000.00 

คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  



๑๒ 
 

 
คำแถลงงบประมาณ     

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
         เทศบาลตำบลที่วัง 

       อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  

 
            

  รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเกบ็เอง       
  หมวดภาษีอากร 8,960,422.55 6,200,000.00 8,530,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,708,303.75 1,560,000.00 1,498,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 652,710.76 600,000.00 400,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 311,550.00 600,000.00 300,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 11,632,987.06 8,960,000.00 10,728,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 47,723,020.49 51,370,000.00 50,250,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

47,723,020.49 51,370,000.00 50,250,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 41,874,647.00 45,500,000.00 45,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

41,874,647.00 45,500,000.00 45,000,000.00 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2561 
ประมาณการ  

ปี 2562 
ประมาณการ  

ปี 2563 
จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 18,974,236.54 22,578,747.00 23,119,959.00 

  งบบุคลากร 25,560,809.00 30,173,898.00 31,508,722.00 
  งบดำเนินงาน 10,759,156.76 16,080,355.00 20,090,522.00 

  งบลงทุน 5,476,822.00 25,191,000.00 23,762,625.00 

  งบเงินอุดหนุน 6,593,000.00 7,105,000.00 7,348,172.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 67,364,024.30 101,129,000.00 105,830,000.00 

รวม 67,364,024.30 101,129,000.00 105,830,000.00 



๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/นายเชาวลิต  เจริญพงศ์... 
 
 

คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 19,263,845.00 23,119,959.00 25,624,186.00 
  งบบุคลากร 27,345,706.00 31,508,722.00 32,130,806.00 
  งบดำเนินงาน 11,923,126.86 20,090,522.00 19,802,308.00 
  งบลงทุน 1,602,380.00 23,762,625.00 21,669,700.00 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 30,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 6,522,000.00 7,348,172.00 6,721,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 66,657,057.86 105,830,000.00 105,978,000.00 

รวม 66,657,057.86 105,830,000.00 105,978,000.00 

รวม 
 

101,230,654.55 105,830,000.00 105,978,000.00 



๑๔ 
 

นายเชาวลิต  เจริญพงศ์    กระผมขอนำเสนอเก่ียวกับรายละเอียดประมาณการโครงการก่อสร้างประกอบร่าง 
นายกเทศมนตรี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด

โครงการต่างๆ ปรากฎอยู่ในเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้วนะครับ   
นายบุญสม  วังบัวทอง ต่อไปนี้ก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายในรายหมวดและข้อที่เห็นว่าไม่สมควรหรือ   
ประธานสภาเทศบาล จะปรับลดก็แล้วแต่สมาชิก เชิญครับ 
นายสัญญา  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่านครับ จากการที่กระผมได้รับฟังการแถลงงบประมาณประจำปี   

พ.ศ.2563 จากท่านนายกเทศมนตรีแล้วนั้น เรื่องงบประมาณการตั้งประมาณการ
รายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ถือว่าปกติคือดูโดยภาพรวมประมาณการ
รายรับรายจ่ายมีความเป็นไปได้  แต่กระผมมีประเด็นที่จะสอบถามในบางรายการ  
จากการ พิจารณาในภาพรวมตามคำแถลงงบประมาณ ในส่วนของประมาณการ
รายรับเปรียบเทียบระหว่างประมาณการปี 2563 กับ ปี 2564 ถือว่าใกล้เคียงกัน 
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยในปี 2563 จำนวน 105,830,000 บาท ส่วนในปี 2564 จำนวน 
105,978,000 บาท แต่ในส่วนรายละเอียดที่มีความแตกต่างกัน ในส่วนของงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประมาณการปี 2563 จำนวน 21,163,122 บาท  ส่วนในปี 
2564 จำนวน 17,529,000 บาท  กระผมคิดว่าไม่น่าจะปรับลด เพราะในส่วน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นเรื่องที่จำเป็นเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  

  ในอีกประเด็น คือ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ในปี 2564 ประมาณการไว้ 600,000 บาท แต่
รายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นในปี 2563 จำนวน 500,000 บาท ในปี 2562 จำนวน344,925 
บ าท  ถ้ า ป รั บ ล ด ได้ ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ งบ ป ระ ม า ณ ที่ ใช้ จ ริ ง ใน ปี ที่ ผ่ า น ๆ  
มาก็จะได้งบประมาณมาใช้ในส่วนของงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นก็ได้ครับ  

  อีกประเด็น คือ รถบรรทุกขยะ ตั้งไว้ 2,400,000 บาท  ตอนนี้เทศบาลตำบล 
ที่วังมีรถขยะ 3 คัน  ผมคิดว่าเพียงพอต่อการใช้เก็บขยะของตำบลที่วัง  

  อีกประเด็นตามเอกสารร่างเทศบัญญัติ 2564 ปรากฏในหน้า 79/93 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 17,529,000 บาท  ในส่วน
ของโครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  หมู่ที่ 11  จำนวน 2 โครงการ หมู่ 1 
จำนวน 1 โครงการ และหมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ  งบประมาณเท่ากันทุกโครงการ 
จำนวน 490,000 บาท  ผมอยากขอเรียนถามว่าแต่ละโครงการวางท่อขยายเขตไปถึง
ไหน เพราะปัญหาที่ผมได้รับฟังมาจากชาวบ้าน  ถามผมว่าโครงการวางท่อประปานี้จะ
ม าถึ งบ้ า น ข อ ง เข าห รื อ ไม่   เนื่ อ ง จ า ก ว่ า งบ ป ร ะ ม าณ แ ต่ ล ะ โค ร งก า ร 
มีจำกัด  การขยายเขตวางท่อประปาจึงไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
ขาดแคลนน้ำใช้ ผมจึงเห็นว่าในด้านระบบสาธารณูปโภคเป็นสิ่งที่จำเป็น มากกว่าการ
นำงบประมาณไปใช้ซื้อรถขยะเพ่ิมครับ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 



๑๕ 
 

 
 

/นายเชาวลิต  เจริญพงศ์... 
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์ ขออนุญาตเรียนชี้แจงครับ ในส่วนของการจัดซื้อรถขยะเพ่ิมนั้น ก็เนื่องจากว่าในตำบล   
นายกเทศมนตรี ชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น มีการเพ่ิมขึ้นของหมู่บ้าน ประชากรเพ่ิมขึ้น  ปริมาณขยะ

จึงเพ่ิมขึ้นตามมา  บ้านเรือนแต่ละหลังต้องใช้ถังขยะและในบางครั้งหากเกิดเหตุรถขยะ
เสียสักคันหนึ่ง ต้องซ่อมแซมจะส่งผลให้การเก็บขยะล่าช้า  ชาวบ้านจะได้รับความ
เดือดร้อนรำคาญ บางครั้งถังขยะล้นถังมีการโทรศัพท์มาแจ้ง  ผมได้พูดคุยถึงแนว
ทางการแก้ปัญหากับเจ้าหน้าที่  จึงเห็นว่าหากเทศบาลตำบลที่วังได้จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคัน  จะส่งผลดีในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวที่วัง 
ได้ครับ      

  ในส่วนเรื่องการวางท่อขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาค  หากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้จัดทำแล้วเสร็จ  ก็จะสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  เพราะขณะนี้ทางเทศบาลตำบลที่วังได้ขอให้การประปาส่วน
ภูมิภาคจัดทำประมาณการราคาให้  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนิน
โครงการ  และได้ปรึกษาสอบถามกับทางการประปาฯ  ในเรื่องโครงการขยายเขตการ
วางท่อขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาค  ได้ความว่าหากมีการวางท่อเป็นระยะทางไกล
เกินไป  อาจส่งผลกระทบให้แรงดันของน้ำที่จะไปถึงปลายสายไม่เพียงพอ  ให้
ดำเนินการเป็นช่วงๆ ไปก่อน  หากมีงบประมาณเพ่ิมเติมก็สามารถดำเนินโครงการ
ขยายเขตเพ่ิมเติมต่อได้  ซึ่งก็เห็นได้จากข้อเท็จจริงจากโครงการขยายเขตประปาที่
เทศบาลตำบลที่วังได้ดำเนินโครงการไปแล้ว  อย่างเช่นการขยายเขตประปาของหมู่ 9  
ซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลออกไปจากท่อประปาหลัก  จะเห็นได้ว่าในบางครั้งมีการไหลของ
น้ำประปาไม่มากพอ  ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนเรื่องการใช้น้ำของชาวบ้านครับ  ใน
ส่วนของการประปาเอง  ในช่วงหน้าแล้งมีผลิตน้ำประปาได้ไม่เพียงพอ  เนื่องจากเกิด
ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ  ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการผลิตน้ำประปาเพ่ิมบริเวณ 
นาหลวงเสน                                                                              

  ในส่วนของประเด็นค่าเชื้อเพลิง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีรถส่วนกลาง
เพ่ิมอีก 1 คัน  จากเดิมมีรถบรรทุกขยะ 3 คัน และตั้งงบประมาณจัดซื้อตามร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  อีก 1 คัน  อีกทั้งในการ
ทำงานต้องออกพ้ืนที่บ่อย   และราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นลงตลอด  จึงตั้งงบประมาณ
ไว้  หากมิได้ใช้งบประมาณทั้งหมดก็สามารถโอนไปใช้ในส่วนอ่ืนได้ครับ   ขอชี้แจง
รายละเอียดเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสัญญา  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 



๑๖ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่านครับ ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ  หากมี
ความจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องดำเนินการเพ่ือบริการประชาชน หรือบรรเทาความ
เดือดร้อน ของประชาชนกระผมก็เห็นด้วย แต่จากการที่กระผมได้รับฟังความคิดเห็น
จากชาวบ้าน  ซึ่งมีทั้งการบอกด้วยวาจา  และมีทั้งการบอกผ่านสื่อโซเชียล ชาวบ้านยัง
มีความต้องการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคอยู่อีกมาก  ผมขออนุญาตท่านประธาน 

/แสดงรูปภาพ... 

  แสดงรูปภาพครับ  ปัญหาที่ผมได้รับรู้มาตอนนี้ ก็จากเฟสบุ๊คของชาวบ้านหมู่ที่ 11   
มีการลงรูปภาพถนนที่เป็นหลุม เป็นบ่อ  มีการลงข้อความว่าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทาง
การเกษตรแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่หมู่ 11 ตำบลที่วัง  เป็นการแสดงออกของชาวบ้าน
สะท้อนถึงความเดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้ถนน  การชำรุดของถนน  ชาวบ้านก็มีสิทธิ์
แสดงออกแบบนี้  เราก็ต้องรับไว้เพ่ือปรับปรุงครับ  ซึ่งในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  โครงการหมู่ที่ 11  มีแค่โครงการเรื่องขยายเขตการวาง
ท่อประปาแค่เพียงอย่างเดียว  ดังนั้นการใช้งบประมาณในด้านต่างๆ  ผมจึงคิดว่าต้อง
พิจารณาให้รอบคอบที่สุด  เพ่ือให้งบประมาณให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านมากที่สุด  
และในร่างเทศบัญญัติฯ  ในหน้าที่ 68/93  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
งบดำเนินงาน  ค่าใช้สอย  1,000,000 บาท  ค่าใช้จ่ายในการที่ต้องนำขยะภายใน
ตำบลที่วังไปทิ้งที่บ่อขยะท่ีตำบลควนกรดเป็นจำนวนมาก  กระผมขอหารือต่อที่ประชุม
แห่งนี้หากต่อไปข้างหน้า  การพัฒนาชุมชนการก่อสร้างเพ่ิมมากขึ้น  ปัญหาขยะจะเป็น
ปัญหาใหญ่ตามที่ท่านนายกฯ  ได้กล่าวมาแล้ว  เราควรจะจัดการปัญหาระบบการ
จัดการขยะ  เช่นการสร้างเตาเผาขยะที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม  หากอีกห้าปีข้างหน้า  
เราไม่สามารถนำขยะไปทิ้งได้ที่บ่อฝังกลบได้  อาจเนื่องจากบ่อฝังกลบเต็มรองรับ
ปริมาณขยะไม่ได้แล้ว  เราจะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนครับ ผมก็ขอฝากทางผู้บริหาร
พิจารณารายละเอียดในการตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เรียบร้อย  ก่อนถึงขั้นแปรญัตติ
ครับ  ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์ ขออนุญาตชี้แจงครับ ในส่วนของการที่มีการลงในสื่อ  ผมพิจารณาจากรูปภาพสถานที่   
นายกเทศมนตรี ตั้งและถนนสายนี้แล้ว  เป็นถนนสายบ้านครูรัตน์ เข้าทางบ้านนายประเสริฐ  หนูในน้ำ  

เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11  ซึ่งเทศบาลตำบลที่วังได้อยู่ในขั้นตอน
การดำเนินการตามโครงการ  ผู้รับเหมาเข้ามาทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่ได้เข้า
มาดำเนินการ  ก็ต้องให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลคอยดูแลชาวบ้านในพ้ืนที่ว่าได้รับ
ความเดือดร้อนอย่างไร  ให้เสนอโครงการเข้ามาตอนการประชุมประชาคม  ทาง
เทศบาลฯ  จะได้รับทราบถึงความเดือดร้อนหากพิจารณาแล้วสามารถดำเนินการได้
เทศบาลตำบลที่วังก็พร้อมจะรับข้อมูลมาเพ่ือไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ 
ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมชาย  แป้นสุข เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 



๑๗ 
 

รองนายกเทศมนตรี  ประชุมทุกท่านครับ  สำหรับการตั้งประมาณการรายรับนั้น ผมได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกฯ  ให้ร่วมจัดทำรายละเอียดนี้ครับ  สำหรับการตั้งประมาณการรายรับไว้ 
จำนวน 105,978,000 บาท  โดยนำรายรับจริงของปี 2562 มาเป็นตัวตั้ง  บวกลบ
ได้ไม่เกิน 10% ที่จะมาตั้งงบประมาณรายจ่ายของปีถัดไป  โดยในส่วนภาษีโรงเรือน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ภาษีบำรุงท้องที่  ตามการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ทำให้ประมาณ
การรายรับปี 2563 ตั้งไว้น้อย  ในส่วนปี 2564 จะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี
เพ่ิมข้ึนจึงตั้งประมาณการปี 2564 เพิ่มข้ึน   

 /ในส่วนของ... 
  ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้นำประมาณการรายจ่ายรวมถึงรายจ่ายจริงปี 2563 

มาเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับปี 2563  โดยในปี 2563 ตั้งประมาณการไว้จำนวน 
105,830,000 บาท  ประมาณการปี 2564 จำนวน 105,978,000 บาท ซึ่งปี 
2564 ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากกับปี  2563 เพราะการจัดทำร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ก็ได้นำมาเปรียบเทียบปรับลด
รายจ่ายให้เหมาะสมแล้วครับ  ในส่วนกรณีงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในบางสาย ก็มาพิจารณาความเหมาะสม
ของถนนกับการใช้งาน  บางสายก็ปรับให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  ทำให้จาก
ถนนคอนกรีตปรับมาเป็นถนนลาดยางประมาณการราคาก่อสร้างจะปรับลดลงมาได้อีก
ครับ  ผมขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

    ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปรายเพิ่มเติม 

นายบุญสม  วังบัวทอง เมื่อที่ประชุมได้พิจาณาร่างเทศบัญญัติรายจ่ายฯ กันอย่างละเอียดถี่ถ้วนดีแล้วไม่มี     
ประธานสภาเทศบาล ผู้อภิปรายเพิ่มเติมข้ันตอนต่อไปผมขอมติในที่ประชุมในการรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เลยนะครับ 

มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  เห็นชอบ   10   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
  งดออกเสียง  -    เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง เมื่อรับหลักการ วาระท่ี 1  แล้วขั้นต่อไปเป็นการเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  

ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจำนวนไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน   

นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ กระผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปร มีจำนวน 3 คน ครับ    
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดยนายนิทน  สระบัว  นางอุไรวรรณ  แสงเงิน 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายสัญญา  เทวภักดิ์ กระผมขอเสนอ ให้มี 5 ท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองโดยนายสมบูรณ์  แป้นสุข   นายชัยณรงค์  เจริญธรรมรักษ์  



๑๘ 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นว่าให้มีคณะกรรมการแปร จำนวน 3 คน ครับ 
มติที่ประชุม มีมติให้มีคณะกรรมการ  3  ท่าน 
  เห็นชอบ     4   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    -   เสียง  
  งดออกเสียง     -   เสียง 

 /นายบุญสม... 

นายบุญสม  วังบัวทอง สมาชิกท่านใดเห็นว่าให้มีคณะกรรมการแปร จำนวน 5 คน  
ประธานสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม มีมติให้มีคณะกรรมการ  5  ท่าน 
  เห็นชอบ     6   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    -   เสียง  
  งดออกเสียง     -   เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง ตามมติที่ประชุมให้คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล ที่วัง  จำนวน 5 ท่าน   
นายสัญญา  เทวภักดิ์ กระผมขอเสนอ นายระแบบ  มัคจิตร    
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดยนายวิชิต  ทับทอง นางอุไรวรรณ  แสงเงิน 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายระแบบ 
ประธานสภาเทศบาล มัคจิตร ได้รับการเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2554)  ข้อ 14 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ         
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ 2 
นายนิทน  สระบัว กระผมขอเสนอ  นายสัญญา  เทวภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดยนายมงคล  ไชยฤกษ์   นายระแบบ  มัคจิตร 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายสัญญา   
ประธานสภาเทศบาล เทวภักดิ์ ได้รับการเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 14 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ         
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ 3 
นายสมบูรณ์  แป้นสุข กระผมขอเสนอ นายมงคล  ไชยฤกษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดยนายสมศักดิ์  กลีบแก้ว   นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ   
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายมงคล 
ประธานสภาเทศบาล ไชยฤกษ์  ได้รับการเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 14 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ         



๑๙ 
 

ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ 4 
นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์   กระผมขอเสนอ นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดยนายสัญญา  เทวภักดิ์   นายมงคล  ไชยฤกษ์   
นายบญุสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายมงคล 
ประธานสภาเทศบาล ไชยฤกษ์  ได้รับการเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 14 

/นายบุญสม... 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ         
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ 5 
นางอุไรวรรณ  แสงเงิน กระผมขอเสนอ นายนิทน  สระบัว 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดยนายวิชิต  ทับทอง   นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ   
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายนิทน 
ประธานสภาเทศบาล สระบัว  ได้รับการเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 14 

นายบุญสม  วังบัวทอง เม่ือได้คณะกรรมการแปรญัตติครบตามจำนวนแล้ว  ผมขอพักการประชุม  (20 
นาที) 
ประธานสภาเทศบาล เพื่อให้เลขานุการสภาฯ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายมงคล  ไชยฤกษ์ ผมขอเชิญทั้งห้าท่านประชุมเข้าประชุม ณ ห้องกิจการสภาต่อเพื่อเลือกประธาน 
เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติครับ    

พักการประชุม 20 นาที ตั้งแต่เวลา 11.20 น. - 11.40 น. 

นายบุญสม  วังบัวทอง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุมต่อนะครับ    
ประธานสภาเทศบาล           จากการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งผลมา       
  สรุปได้ดังนี้  คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย 
  1. นายระแบบ มัคจิตร   เป็นประธานกรรมการ 
  2. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ   เป็นกรรมการ 
  3. นายนิทน สระบัว   เป็นกรรมการ 
  4. นายมงคล ไชยฤกษ์   เป็นกรรมการ 
  3. นายสัญญา เทวภักดิ์   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ      
และมีคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 45 วรรค 3 กำหนดว่าญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
ที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการซึ่งสภาจะต้องดำเนินการดังนี้ 

  1. กำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
  2. กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ 



๒๐ 
 

และหลังจากท่ีมีการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ต่อประธานสภาเทศบาล  กระผมขอให้ที่ประชุมกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติและ
กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ 

 

 

 

/นายสัญญา... 

 

นายสัญญา  เทวภักดิ์ กระผมขอเสนอกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติ   
สมาชิกสภาเทศบาล วันที่ 18 สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น.   
  วันที่ 19 สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
  วันที่ 20 สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
  ณ ห้องกิจการสภา เทศบาลตำบลที่วัง 

  และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคำแปรญัตติให้ เสร็จภายในวัน ศุกร์ที่    
21 สิงหาคม 2563 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้อง  นายนิทน  สระบัว  นางอุไรวรรณ  แสงเงิน
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ หากไม่มี  ผมขอเชิญประธาน 
  คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายระแบบ  มัคจิตร ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อประชุมพิจารณาคำแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล/ ในวันศุกร์ ที่  21 สิงหาคม 2563  เวลา  10.00  น. ณ ห้องประชุม 
ประธานคณะกรรมการแปรฯ  สภาเทศบาลแห่งนี้  จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาและท่านผู้บริหารทุกท่านทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายบุญสม  วังบัวทอง สรุปกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติ วันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 
 ประธานสภาเทศบาล 08.00 น. – 16.30 น. และให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาคำแปรญัตติ

ในวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลที่วังแห่งนี้ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2563 
ประธานสภาเทศบาล ในวันอังคาร ที่  25 สิงหาคม  2563  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลแห่งนี้ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
ใ น ว า ร ะ 
ที่ 2 และวาระที ่3  ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 



๒๑ 
 

ประธานสภาเทศบาล   

ที่ประชุม ไม่มี 

นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธานสภาเทศบาล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  12.45 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  

เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                        สมาชิกสภาเทศบาตำบลที่วัง 

 

                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ)   
                        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง  
 

 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก  

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที…่…………………. 
 

 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลที่วัง 

 


