
 
(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 2/2564 

วันจันทร์ที ่30  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวัง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายนิทน สระบัว รองประธานสภาเทศบาล นิทน สระบัว 
3. นายอนุชา บุญชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนุชา บุญชู 
4. นายชำนาญ เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชำนาญ เกตุบูรณะ 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ แสงเงิน 
6. ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุนทร ปรุงแก้ว 
7. นายสัมภาส ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สัมภาส ศรีจันทร์ 
8. นายสุชาติ ทองเนื้อเก้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ -  
9. นายลือชัย อดิศาสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลือชัย อดิศาสกุล 

10. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
11. นายระแบบ มัคจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ระแบบ มัคจิตร 
12. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการสภาเทศบาล วัชร ี นุ่นสังข ์
ผู้ไม่มาประชุม 
 นายสุชาติ    ทองเนื้อเก้า  (ลากิจ)  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี ประทีป ศรีแก้ว 
2. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี ชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ 
3. นายสัญญา เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี สัญญา เทวภักดิ ์
4. นายสุชาติ จันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี -  
5. พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พิรุณ กลัดทอง 
6. นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล กัญช์ อินทนู 
7. นางมาริสา เพ็ชรทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล มาริสา เพ็ชรทอง 
8. นายวรวุฒ ิ บุญชู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ วรวุฒ ิ บุญชู 
9. นางมาริสา เพ็ชรทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล มาริสา เพ็ชรทอง 
      
      

       

 /เปิดประชุม...  
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เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตำบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตำบลที่วัง  อ้างถึงประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลที่วัง  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลตำบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภา เทศบาลตำบลที่วังสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตำบลที่วัง และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
เมื่อวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม
อีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการประชุม มีสมาชิก
ท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใดบ้างหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใด 

นายบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลฯ ตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ตามท่ีการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง เมื่อครั้งก่อน ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ

แปรญัตติประกอบด้วย 
  1. นายชำนาญ เกตุบูรณะ   เป็นประธานกรรมการ 
  2. นายลือชัย อดิศาสกุล   เป็นกรรมการ 
  3. นายอนุชา บุญชู   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ และ
มีคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 45 วรรค 3  กำหนดว่าญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ 

       /ไม่น้อยกว่า... 
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ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ซึ่งสภาจะต้องดำเนินการดังนี ้

  1. กำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
  2. กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ 

และหลังจากท่ีมีการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ต่อประธานสภาเทศบาล  มติที่ประชุมเม่ือครั้งที่แล้วกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติและ
กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ คือ 

  วันที่ 24 สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น.   
  วันที่ 25 สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
  วันที่ 26 สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
 และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคำแปรญัตติให้เสร็จภายในวันศุกร์ที่ 27

สิงหาคม 2564  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 
นายบุญสม  วังบัวทอง 5.1 ญัตติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  
ประธานสภาเทศบาล      (ขั้นแปรญัตติ)  

เมื่อการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติเสร็จสิ้นแล้ว พิจารณาลงมติ
เรียบร้อยแล้ว  ผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ชี้แจงผลการพิจารณา
คำแปรญัตติต่อท่ีประชุมทราบครับ 

นายชำนาญ  เกตุบูรณะ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานคณะกรรมการแปรฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 

2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลที่วัง ท่านใดยื่นขอแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่อย่างใด  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา
คำแปรญัตติในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ได้พิจารณาโดยละเอียด
รอบคอบแล้ว เห็นว่าร่างเทศบัญญัติฯ ที่ผู้บริหารเสนอมาถูกต้องครบถ้วน พิจารณา
แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรคงร่างเดิม  และเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามร่างเดิม ตามเอกสาร รายงานผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติที่ ได้ส่งท่านประธานสภาเทศบาลตำบลที่วังไป
แล้วนั้น ครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง สรุปแล้วคือ  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ีวังท่านใดยื่นขอแปรญัตติในร่าง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา

แล้วมีมติให้คงร่างเดิมตามที่ผู้บริหารฯ เสนอมา  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ 
พิจารณาลงมติในขั้นแปรญัตติต่อไปครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นด้วยกับมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  11 เสียง 
   ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  - เสียง 
   งดออกเสียง      - เสียง 

/(ประธาน… 
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   (ประธานสั่งพักการประชุม 10 นาที) 

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.2 ญัตติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2565 (พิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ)   
    การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547          
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3  
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผล
อันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ลงมติว่าจะให้ตราเป็น 
เทศบัญญัติหรือไม่  ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 เห็นชอบ  11    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -       เสียง 
 งดออกเสียง  -       เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง         สรุปเป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วังเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล           งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  
                       งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได ้   

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.3 ญัตติ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามแบบเสนอญัตติที่ได้เสนอต่อประธานสภาแล้วนั้น  ในส่วนของรายละเอียดขอ
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนายกัญช์  อินทนู ปลัดเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายกัญช์  อินทนู เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 
ปลัดเทศบาล นายกัญช์  อินทนู ปลัดเทศบาล  ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติแทนผู้อำนวยการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากติดภารกิจงาน ผมจึงขอชี้แจงรายละเอียดใน
ส่วนนี้  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  ตามท่ี
เทศบาลตำบลที่วังได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ รายละเอียด ดังนี้ 

 ข้อความเดิม 
    เครื่องพิมพ์ 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 
จำนวน 1 เครื่อง 

  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
    -มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
    -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
    -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    -มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

-สามารถใช้ได้กับ A4 Letter Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
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 ข้อความใหม่ 
เครื่องพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner ภายในเครื่อง

เดียวกัน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 

(ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99 สำเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

/-มีช่องเชื่อม... 
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-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE802.11b,g,n) ได ้

-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 
 ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 ข้อ 29  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วังเพ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณสำหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ หากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ  11     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.4 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล      พ.ศ. 2564 สำนักปลัดเทศบาล 
 ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัดเทศบาล ตามแบบ
เสนอญัตติที่ได้เสนอต่อประธานสภาแล้วนั้น  ในส่วนของรายละเอียด ขอมอบหมายให้
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางมาริสา เพ็ชรทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
นางมาริสา  เพ็ชรทอง เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางมาริสา  เพ็ชรทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติ โดยมี

หลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  2564
สำนักปลัดเทศบาล  จำนวน 1 รายการ  

 
 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลที่วัง มีความประสงค์จะแก้ไขคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  1  รายการ  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ข้อความเดิม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

งบเงินลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการเครื่องรับ -
ส่งวิทยุ   งบประมาณตั้งไว้ 144,000 บาท   

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ  ระบบ VHF/FM  ชนิดมือถือ 5 วัตต์  
จำนวน 12 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 12,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระบบ VHF / FM  
1) ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน 

เสายาง เหล็กพับ 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ข้อความใหม่ 

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบเงินลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการเครื่องรับ -
ส่งวิทยุ   งบประมาณตั้งไว้ 144,000 บาท   

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ  ระบบ VHF/FM  ชนิดมือถือขนาดกำลังส่ง 
5 วัตต์  จำนวน 12 เครื่อง และชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ จำนวน  1  
เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชนิดมือถือ 
ระบบ VHF / FM  
-ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสา

ยาง เหล็กพับ 
ชนิดประจำที่  
ระบบ VHF / FM  
-ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน 
-เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชนิดมือถือขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ 

ชนิดประจำที่ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์   
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่ 

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ 
 /ดังนั้น... 
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ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง  เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณสำหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอแนะว่าเครื่องรับ -ส่งวิทยุ  หากจะการรับส่งสัญญาณการสื่อสารมี

ประสิทธิภาพควรจะมีรถโมบายร่วมด้วย เช่นเข้าพ้ืนที่หมู่ที่ 10 อาจต้องใช้รถโมบาย
ร่วมด้วย ขอเสนอความคิดเห็นเพียงเท่านี้ครับ  

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ เพ่ือคณะผู้บริหารเพ่ือพิจารณาในโอกาสต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล สำหรับเรื่องการใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุนี้ จะต้องมีการใช้งานให้ถูกวัตถุประสงค์หรือต้องมี

การควบคุมการใช้ให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยวิทยุโทรคมนาคม 
หากหน่วยตรวจสอบพบประเด็นความผิด ท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณสำหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ หากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ  11     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือคณะผู้บริหาร มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอเรียนให้ที่ 
นายกเทศมนตรี ประชุมทราบว่า เทศบาลฯ จะมีการเปลี่ยนสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในราคาเช่าถูก

ลงกว่าเดิม และจะเช่าเพ่ิมอีกหนึ่งเครื่องใช้งานที่กองช่าง จะเริ่มสัญญา 1 ตุลาคมนี้
ครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือคณะผู้บริหาร มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอนุชา  บุญชู  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอหารือใน 3 ประเด็น เกี่ยวกับการทำโครงการของเทศบาลตำบลที่วัง จุดแรก 
  โครงการถนนหินคลุกสายเลียบคลองเสม็ด ที่มีการปรับลดเนื้องาน จากการลงพ้ืนที่

ตรวจสอบเห็นว่าสภาพงานยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร การถมหินคลุกยังเห็นดินเดิมอยู่
บางจุด จุดที่สอง โครงการก่อสร้างถนนสายโคกกฐิน – บ่อหรั่ง มีจุดที่เป็นเหวลึก ผมมี
ความเป็นห่วง เพราะเป็นจุดที่อันตรายเมื่อถนนดีรถอาจขับขี่ด้วยความเร็ว หรือหากผู้ที่
สัญจรไม่คุ้นชินกับพ้ืนที่ก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินได้ ผมได้ปรึกษากับผู้มีความรู้ด้านนี้ให้คำแนะนำมาว่า อาจจะต้องใช้กล่อง 
เกเบี้ยน และใช้การ์ดเรลหรือราวกันตก เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ครับ และอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง 

    /การแก้ปัญหา... 



๙ 
 

  การแก้ปัญหาน้ำท่วม จากการที่ได้ร่วมสำรวจทางน้ำผมคิดว่าควรที่จะมีการจัดทำสถิติ
เรื่องน้ำ โดยนำข้อมูลจาก ปภ.จังหวัด และ ปภ.อำเภอ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม 
สถิติน้ำท่วม มาประกอบการจัดทำสถิติน้ำในตำบลที่วัง เช่น อาจมีตัววัดระดับปริมาณ
น้ำฝน เพ่ือเปรียบเทียบว่าระดับน้ำเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร ปริมาณใดที่จะส่งผลอาจ
เกิดน้ำท่วมเพ่ือข้อมูลในการใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในตำบลที่วังของเรา ขอบคุณ
ครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง คณะผู้บริหาร มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สำหรับข้อเสนอ 
นายกเทศมนตรี ของคุณอนุชา บุญชู ก็เป็นเรื่องที่ดี ผมขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน

ประเภทการบุกเบิกถนน ส่วนใหญ่จะเป็นการบุกเบิกถนนโดยใช้หินคลุก ต่อไปผมจะ
วางแนวทางเกี่ยวกับการสำรวจเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่นั้นๆ เช่น หากเป็นดิน
ป่าพรุพ้ืนที่ลุ่มก็ไม่ควรที่จะเอาหินคลุกไปลงเลย ควรจะต้องไปรองพ้ืนก่อน หรือขุดดิน
ขุดขี้เลนออกก่อนและต้องวางหินรองพ้ืนก่อน ต้องใส่ท่อระบายน้ำ ก่อนลงหินคลุก 
เพ่ือให้มีรากฐานพ้ืนถนนที่เน่นหนาเสียก่อนที่ต่อไปอาจจะมีการลงคอนกรีตหรือลาด
ยางแอสฟัลท์ เรื่องต่อไปเรื่องการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ตำบลที่วังเป็นพ้ืนที่แอ่งกะทะ 
อย่างไรเสียคงจะหลีกหนีปัญหาน้ำท่วมไปไม่ได้ แต่เราต้องวางแผนการบริหารจัดการ
น้ำเพ่ือให้น้ำสามารถระบายออกจากพ้ืนที่ตำบลที่วังให้เร็วที่สุด ตอนนี้ขั้นตอนแรกที่
เริ่มต้นทำอยู่เป็นการสำรวจทางน้ำเห็นว่าสิ่งใดจะขวางทางไหลของน้ำก็เอาออกก่อน
เพ่ือให้น้ำไหลออกจากพ้ืนที่  ขั้นที่สองหลังจากนี้จะมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
เทศบาลตำบลที่วังขึ้นเพ่ือบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เรื่องต่อไปถนนสายโคก
กฐิน-บ่อหรั่ง เป็นพ้ืนที่ที่เดิมเจ้าของมีการขุดดินขายจึงมีความสูงชันมาก  ขั้นต้นที่จะ
ทำได้ทำราวกั้น และจะทำสัญญาณสะท้อนแสง มีป้ายลดความเร็ว จะมีการทำป้ายเพิ่ม
เพ่ือเตือนให้ผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนระมัดระวัง อาจจะทำกล่องหิน กล่องตะข่ายใส่หินเพ่ือ
ป้องกันปัญหาดินถล่มแบบแถวช่องเขา  อยู่ในระหว่างการเจรจากับเจ้าของที่ดินอยู่ 
เพราะต้องมีการขออุทิศที่ดินเพ่ือดำเนินการวางกล่องหิน หากไม่มีการอุทิศก็ต้องใช้วิธี
ทำกำแพงซึ่งมีความยากความซับซ้อนในทางวิศวกรรมมากกว่า ก็ต้องพิจารณาความ
เหมาะสมต่อไป ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง สมาชิกท่านอื่น หรือคณะผู้บริหาร มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสัญญา  เทวภักดิ์ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรี ผมนายสัญญา เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง

ถนนสายโคกกฐิน - บ่อหรั่ง เพ่ิมเติมครับ โครงการนี้กว่าจะได้ทำโครงการก็ต้องกันเงิน
มาแล้วถึงสองปี ก็เนื่องจากปัญหาของสภาพพ้ืนที่ เดิมทีมีการขุดดินติดกับถนนมาก
แม้ว่ากฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการขุดดินถมดินแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืน ก่อนหน้านี้เคยให้
เจ้าของที่แก้ไขทำเป็นดาดหิน  การแก้ปัญหาของโครงการนี้หากทำในแบบชีทไพล์ก็ทำ
ไม่ได้ ทางกองช่างบอกว่าอันตราย ก็ต้องทำแบบแถวช่องเขาตาข่ายตระแกรงหิน
จัดเรียง แล้วเจ้าของที่ก็ต้องให้ความร่วมมืออุทิศที่ดินให้ด้วย แต่ผมดูจากสภาพดินเดิม
ของถนนสายนี้ ดินเดิมเป็นดินลูกรังมีการอัดแน่นปัญหาดินพังก็อาจจะเป็นไปได้ยาก  

     /แต่ก็จะ... 



๑๐ 
 

  แต่ก็จะมีปัญหาสำหรับผู้ใช้ถนน ก็จะมีการทำราวกันตกตลอดแนวเพ่ือบรรเทาอันตราย 
ครับ การทำโครงการต่างๆ ของเทศบาลต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งจากชุมชน 
ข้าราชการ นักการเมือง การทำงานจึงจะสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง สมาชิกท่านอื่น หรือคณะผู้บริหาร มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
พ.ต.อ.พิรุณ  กลัดทอง เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอแสดงความ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของทุกฝ่าย ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบข้อกำหนด กฎหมาย ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นปัญหาตามมา การตรวจสอบการขอ
อนุญาตกระทำการต่างๆ ต้องถูกตามข้ันตอน ต้องพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน ไม่ให้เกิดปัญหา
ภายหลัง  เพราะอาจเกิดปัญหาในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน ไม่ต้องเสีย
งบประมาณ เสียโอกาสในการทำงานทำโครงการต่างๆ  ในการทำงานก็ต้องขอฝาก
ทุกๆ ฝ่ายช่วยกันกลั่นกรองเนื่องจากนายกเทศมนตรีอยู่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานใน
กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลายๆ ฉบับ การทำโครงการต่างๆ ก็ต้องถูกต้อง เพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาตามมา ขอบคุณครับ  

นายบุญสม  วังบัวทอง ในการทำงานเพื่อพัฒนาตำบลที่วังของเรา ก็ต้องอาศัยสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารทำ 
ประธานสภาเทศบาล ความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ มีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร  

มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมบ้างครับ เชิญครับ 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

เลิกประชุม  11.45 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก  
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่2 ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อ
วันที…่…………………………. 

 
 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นางสาววัชรี  นุ่นสังข์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลที่วัง 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 
 

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

 

 ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ 
                              (นายสัมภาส  ศรีจันทร์) 
                          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง 
 

                  ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
                             (นายลือชัย  อดิศาสกุล) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ...................................................กรรมการ/เลขานุการ 
                                (นายอนุชา  บุญชู)   
                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง  
 


