
  
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564    

วันจันทร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายนิทน สระบัว รองประธานสภาเทศบาล นิทน สระบัว 
3. นายอนุชา บุญชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนุชา บุญชู 
4. นายช านาญ เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ช านาญ 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 สุชาติ ทองเนื้อเก้า 
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 ์
ผู้ไม่มาประชมุ 

ไม่มี  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี ประทีป ศรีแก้ว 
2. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี ชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ 
3. นายสัญญา เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี สัญญา เทวภักดิ ์
4. นายสุชาติ จันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สุชาติ จันทบุรี 
5. พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พิรุณ กลัดทอง 
6. นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล กัญช์ อินทนู 
7. นางสาวพรรณี สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี สุกใส 
8. นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อุดร รัตนพันธ์ 
9. นางมาริสา เพ็ชรทอง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล มาริสา เพ็ชรทอง 

10. นายวรวุฒ ิ บุญชู ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

วรวุฒ ิ บุญชู 

11. นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
ร.ก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

สุวิภา เหมาะสมสกุล 

12. นางสาวนภัสกรณ์ การะกรณ์ นิติกรปฏิบัติการ นภัสกรณ์ การะกรณ์ 
13. นายทวีรัตน์ เพชรที่วัง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทวีรัตน์ เพชรที่วัง 

       /เริ่มประชุม...  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังอ้างถึงประกาศเทศบาลต าบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง      
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  มีก าหนดไม่เกิน 22 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 – 31 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2564 นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัย
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ในวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง และด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายบุญสม  วังบัวทอง การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นวัน 
ประธานสภาเทศบาล สุดท้ายของสมัยประชุม  นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติมาเพ่ือให้สมาชิกสภา  

ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องส าคัญหลายเรื่อง  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยแรก ครั้งที่  1 เมื่อวันอังคารที่  11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหาก
มีข้อความ หรือความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมี
การแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใด 

นายบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวัน  
ประธานสภาเทศบาล อังคารที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลฯ ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ (เรื่องด่วน) 
นายบุญสม  วังบัวทอง 5.1 ขอความเห็นชอบการส่งมอบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้การประปาส่วนภูมิภาค 
ประธานสภาเทศบาล เพื่อใช้งานบริการผู้ใช้น้ าต่อไป ตามโครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วน

ภูมิภาค  จ านวน 4 โครงการ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่อง
นี้ครับ       

นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบการส่งมอบท่อ

และอุปกรณ์ต่างๆ ให้การประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือใช้งานบริการผู้ใช้น้ าต่อไป ตาม
โครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน 4 โครงการ  ตามแบบ 

/เสนอญัตติ... 
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 เสนอญัตติที่ได้เสนอต่อประธานสภาแล้วนั้น  ในส่วนของรายละเอียดขอมอบหมายให้

ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาครับ 
นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางสาวพรรณี  สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางสาวพรรณี  สุกใส เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน 
ผู้อ านวยการกองคลัง นางสาวพรรณี  สุกใส  ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติ โดยมี

หลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

เทศบาลต าบลที่วัง  ได้ด าเนินการก่อสร้างและวางท่อระบบประปาและขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปา จ านวน 4 โครงการ คือ   

1. โครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายควนอิฐ หมู่ที่ 1 
ต าบลที่วัง   

2. โครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคลองทราย หมู่ที่ 
11 ต าบลที่วัง   

3. โครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายควนอิฐ – เขาโร 
หมู่ที่ 11 ต าบลที่วัง   

4. โครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายโพรงงู ซอย 1 หมู่
ที่ 2 ต าบลที่วัง   

เทศบาลต าบลที่วัง  ได้ด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว  จึง
ขอส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ  ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  เพ่ือใช้งานบริการผู้ใช้น้ าต่อไป  เนื่องจากเทศบาลต าบลที่วังไม่สามารถ
ด าเนินการดูแลรักษาหรือปรับปรุงได้  เพราะไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญงานด้าน
เทคนิคเฉพาะทางในเรื่องระบบประปา เครื่องมือ อุปกรณ์ และไม่สามารถที่จะจัดหา
แหล่งน้ าที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ  ประกอบกับการประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 4  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อม  มีบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

เทศบาลต าบลที่วัง  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ส าหรับการ
อุปโภคได้อย่างทั่วถึง ยั่งยืน ถาวร และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  เป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลที่วัง  จึงขอความ
เห็นชอบการส่งมอบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้การประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือใช้งานบริการ
ผู้ใช้น้ าต่อไป โดยให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  ท าหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องกับ
เทศบาลต าบลที่วังต่อไป 
เหตุผล 
ในการด าเนินการครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายดังนี้ 

1.  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   ข้อ 215  หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้ เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
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/(3) โอน... 
     (3)  โอน ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 

4 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
    ข้อ 155  การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ

ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น 

3.  ตามค าสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 195/2553 เรื่อง การวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  และยอมรับเงื่อนไข
การด าเนินการตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขตก าหนด  และค าสั่งการประปาส่วน
ภูมิภาค ที่ 1085/2554 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 
195/2553 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 

     ข้อ 4  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะด าเนินการวางท่อ
ขยายเขตจ าหน่ายน้ าเอง  จะต้องด าเนินการตามแบบแปลนและยอมรับเงื่อนไขการ
ด าเนินการตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขตก าหนด  ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขตแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเข้าร่วมตรวจและควบคุมงาน  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

     ข้อ 5  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมอบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือใช้งานบริการผู้ใช้น้ าต่อไป 

     ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ท าหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขตเป็นผู้ลงนามรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง 

       ดังนั้นเพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกฎหมายดังกล่าว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ  12     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง  

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ       
นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล  ฝ่ายบริหารฝ่ายข้าราชการ 
นายกเทศมนตรี ประจ าและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กองคลัง จ านวน 3 รายการ  
ตามแบบเสนอญัตติที่ได้เสนอต่อประธานสภาแล้วนั้น  ในส่วนของรายละเอียดขอ
มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาครับ 

 /นายบุญสม... 
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นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางสาวพรรณี  สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางสาวพรรณี  สุกใส เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน 
ผู้อ านวยการกองคลัง นางสาวพรรณี  สุกใส  ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติ โดยมี

หลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 
จ านวน 3 รายการ  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

กองคลัง  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
รายการ ดังต่อไปนี้ 

1. โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) งบประมาณตั้งไว้  
50,000  บาท  โอนลดจ านวน 14,000 บาท   

โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน เพ่ือซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  จ านวน 2 ตัว  เป็นเงิน 14,000 
บาท  

2. โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) งบประมาณตั้งไว้  
50,000  บาท โอนลดจ านวน 11,100 บาท   

โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5  นิ้ว  
จ านวน 3 เครื่อง  เครื่องละ 3,700 บาท  เป็นเงิน 11,100 บาท 

3. โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) งบประมาณตั้งไว้  
50,000  บาท โอนลดจ านวน 7,500 บาท   

โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  จ านวน 
3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
 ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  ข้อ ๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

/นายบุญสม...   
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นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  12     เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง  

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านัก
ปลัด 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ       

นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ  
นายกเทศมนตรี ประจ าและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  
7 รายการ  ตามแบบเสนอญัตติที่ได้เสนอต่อประธานสภาแล้วนั้น  ในส่วนของ
รายละเอียด ขอมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุมสภาครับ 

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

หลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านัก
ปลัดเทศบาล  จ านวน 7 รายการ เพ่ือไปตั้งรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ส านักปลัดเทศบาล  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 7 รายการดังต่อไปนี้ 
รายการที่ 1 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง   งบประมาณตั้งไว้  1,300,000  
บาท งบประมาณคงเหลือ 416,521.90 บาท  โอนลดจ านวน  60,400  บาท   

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบเงินลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการโต๊ะท างาน   งบประมาณตั้งไว้ 0 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  โอนเพิ่มจ านวน 60,400 บาท   
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/-เพ่ือจ่าย... 
 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 2 ชุด และโต๊ะท างาน จ านวน 3 

ตัว  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. โต๊ะท างานผู้บริหารประกอบด้วย โต๊ะขนาด 1.60 เมตร ตู้เก็บของด้านข้าง  

ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อนใต้โต๊ะพร้อมกุญแจล็อกจ านวน 1 ชุด  จ านวน  16,500  บาท 
2. โต๊ะท างานผู้บริหารประกอบด้วย โต๊ะขนาด 2.00 เมตร ตู้เก็บของด้านข้าง  

ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อนใต้โต๊ะพร้อมกุญแจล็อก จ านวน 1 ชุด จ านวน  24,000  บาท 
3. โต๊ะท างานเหล็กขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน  

14,000  บาท 
   4. โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน  5,900  บาท 

-ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความ
ประหยัด  

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 
รายการที่ 2 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง   งบประมาณตั้งไว้  1,300,000  
บาท  งบประมาณคงเหลือ  416,521.90 บาท  โอนลดจ านวน  28,100  บาท   

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบเงินลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเก้าอ้ีท างาน   งบประมาณตั้งไว้ 0 
บาท  งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  โอนเพิ่มจ านวน  28,100 บาท   

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน   จ านวน 9 ตัว  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เก้าอ้ีท างานผู้บริหารพนักพิงต่ า  จ านวน  1  ตัว  เป็นเงิน  5,400  บาท 
 2. เก้าอ้ีท างานผู้บริหารพนักพิงสูง  จ านวน  1  ตัว  เป็นเงิน  5,900  บาท 
 3. เก้าอ้ีท างานพนักพิงสูง  จ านวน  3  ตัว ๆ ละ 3,600  บาท   เป็นเงิน  

10,800  บาท 
   4. เก้าอ้ีท างาน  จ านวน  4  ตัว  ๆ ละ 1,500  บาท  เป็นเงิน  6,000  บาท 

-ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความ
ประหยัด  

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 
รายการที่ 3 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง   งบประมาณตั้งไว้  1,300,000  
บาท งบประมาณคงเหลือ 416,521.90 บาท  โอนลดจ านวน  15,000  บาท   

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบเงินลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเครื่องดูดฝุ่น  งบประมาณตั้งไว้ 0 
บาท  งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  โอนเพิ่มจ านวน 15,000 บาท 
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/-เพ่ือจ่าย... 
 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 

15,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
1) สามารถดูดฝุ่นและน้ า 
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ และเป็นไปตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 

รายการที่ 4 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน หมวดค่า

ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง   งบประมาณตั้งไว้  1,300,000  
บาท งบประมาณคงเหลือ 416,521.90 บาท  โอนลดจ านวน  7,500  บาท   

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบเงินลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV)   
งบประมาณตั้งไว้ 0 บาท  งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  โอนเพิ่มจ านวน 7,500 
บาท   

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV)  ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้   

1) ระดับความละเอียด เป็นความละละเอียดของจอภาพ แอล อีดี (LED TV) 
(Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 

2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ า 40  นิ้ว  
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและเสียง  
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์  
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ และเป็นไปตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 
รายการที่ 5 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง   งบประมาณตั้งไว้  1,300,000  
บาท งบประมาณคงเหลือ 416,521.90 บาท  โอนลดจ านวน  44,000  บาท   

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบเงินลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 2 
เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้ 0 บาท  งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  โอนเพิ่มจ านวน 
44,000 บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  
2 เครื่อง ๆ ละ ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
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/1) ในกรณี... 

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ  

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง  

       - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 12 นิ้ว  
       - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
       - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  

       - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 
รายการที่ 6 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง   งบประมาณตั้งไว้  1,300,000  
บาท งบประมาณคงเหลือ 416,521.90 บาท  โอนลดจ านวน  15,000  บาท   

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบเงินลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง   
งบประมาณตั้งไว้ 0 บาท  งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  โอนเพิ่มจ านวน 15,000 
บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จ านวน 1 
เครื่อง ราคา 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที

(ppm)  
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- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
(ppm)  

/มีหน่วย... 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้  

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 
รายการที่ 7 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   งบด าเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง   งบประมาณตั้งไว้  1,300,000  
บาท งบประมาณคงเหลือ 416,521.90 บาท  โอนลดจ านวน  40,000  บาท   

โอนเพิ่ม แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องเลื่อยโซ่
ยนต์ งบประมาณตั้งไว้ 0 บาท  งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  โอนเพิ่มจ านวน 
40,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จ านวน 1 
เครื่อง จ านวน 15,000  บาท และขนาดไม่น้อยกว่า  5  แรงม้า จ านวน  1 
เครื่อง จ านวน  25,000 บาท เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไม่
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นด้วยความประหยัด  

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2564 หน้า 7  ล าดับ 1 
 ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  ข้อ ๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
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/นายบุญสม...   
 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  12     เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง  

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.4 ขอความเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยาม 
ประธานสภาเทศบาล บรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านัก

ปลัดเทศบาล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ     
นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ  
นายกเทศมนตรี ประจ าและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่องขอความเห็น 

ชอบเข้าร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ในส่วนของรายละเอียดขอ
มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางมาริสา  เพ็ชรทอง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
นางมาริสา  เพ็ชรทอง เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขอมอบหมายให้นายทวีรัตน์  เพชรที่วัง ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ ชี้แจงรายละเอียด

ต่อที่ประชุมค่ะ 
นายทวีรัตน์  เพชรที่วัง เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายทวีรัตน์  เพชรที่วัง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติ โดยมี

หลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เหตุผล 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความส าคัญและเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดดังในปี พ.ศ. 2503 
ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้น าพรรณไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ มาปลูก
ไว้ในสวนจิตรลดา  เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา  และทรงมีโครงการพระราชด าริ ที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ า การอนุรักษ์และพัฒนาดิน อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้   เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 
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2535  สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อโดยมีพระราชด าริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย  

/เลขาธิการ... 
เลขาธิการพระราชวัง ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานให้
โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารพืช
พรรณขึ้น  ในปี  พ.ศ.  2536  - 2549 โดยรับทุนสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) และ
เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และต่อมาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ส านักพระราชวังด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้ และให้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ด าเนินการแยกส่วนอย่าง
ชัดเจนจากโครงการส่วนพระองค์ฯ  สวนจิตรลดา การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ด าเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็น
ระยะๆ ละ ห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาและในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หกนี้  
มีแนวทางด าเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการใน
การวางแผนที่ส าคัญได้แก่   

   (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
   (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

  (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข    
ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้องด าเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากร
และการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท ที่สอดคล้องกับแผนการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การ
วิจัยแห่งชาติ 20 ปีทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการเกษตร 
(3) ด้านอุตสาหกรรม (4) ด้านสังคม (5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (6) ด้าน
พลังงาน (7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ส่งผลประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด  เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคม
อย่างแพร่หลาย 
 แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ระยะ 5 ปี
ที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564) เป็นแผนแม่บทท่ีจัดท าขึ้น เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
ไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีแนวทางด าเนินงานต่อเนื่องตามกรอบแผนแม่บท โดย
เน้นการท างานเข้าไปสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษา
ด าเนินงานในระดับท้องถิ่นในการท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 
ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้



13 
 

ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ประเทศไทยต่อไป 

/ทั้งนี้... 
 ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า 
โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่มีความส าคัญ สามารถพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรของท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาสมบัติของแผ่นดิน 
และจังหวัดนครศรีธรรมราชขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สมัคร
เข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ โดยด่วนที่สุด 
 ดังนั้น  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเข้าวาระการประชุมเสนอสภาเทศบาลต าบลที่วัง
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ  12     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง  

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประธานสภาเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดใน

เรื่องนี้ครับ       
นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ  
นายกเทศมนตรี ประจ าและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่ง 
แวดล้อม ไม่ได้ตั้งโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลที่วัง  งบลงทุน  หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  ตามแบบเสนอญัตติที่ได้เสนอต่อ
ประธานสภาแล้วนั้น  ในส่วนของรายละเอียดขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนายวรวุฒิ  บุญชู ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล ต่อที่ประชุมครับ 
นายวรวุฒิ  บุญชู เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 
ผู้อ านวยการกองสาธาฯ นายวรวุฒิ  บุญชู ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอชี้แจงรายละเอียด

ในญัตติ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 หลักการ    

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กอง
สาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม   ตามที่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งโครงการก่อสร้าง
ตลาดเทศบาลต าบลที่วัง  งบลงทุน  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

 
/เหตุผล… 
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เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 11 รายการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. โอนลด     
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  หมวด

ครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ)  งบประมาณตั้งไว้ 
2,400,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,400,000.-บาท โอนลด 
2,390,000.-บาท 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล
ต าบลที่วัง) ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โอนเพิ่ม  2,390,000.-บาท 

2. โอนลด    
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการบุกเบิก
ถนนสายห้วยบ่อจันทร์-บ้านนายดับ ซอย 2 หมู่ที่ 9 ) งบประมาณตั้งไว้ 401,000.-
บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 401,000.-บาท โอนลด 401,000.-บาท 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล
ต าบลที่วัง ) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,390,000.-บาท โอนเพ่ิม 401,000.-
บาท 

3. โอนลด 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเริ่มพัฒนา ซอย 1 หมู่ที่  2)  งบประมาณตั้งไว้ 
231,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 231,000.-บาท โอนลด 231,000.-
บาท 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล
ต าบลที่วัง) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,791,000.-บาท โอนเพ่ิม 231,000.-
บาท 
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- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการบุกเบิก 

  /ถนนสาย... 
ถนนสายบ้านคลองนา หมู่ที่ 4)  งบประมาณตั้งไว้ 724,000.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 724,000.-บาท โอนลด 724,000.-บาท 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ(โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล
ต าบลที่วัง) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,022,000.-บาท โอนเพ่ิม 724,000.-
บาท 

5. โอนลด    
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองธง หมู่ที่ 5) งบประมาณตั้งไว้ 2,395,000.-บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,395,000.-บาท โอนลด 2,395,000.-บาท 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล
ต าบลที่วัง) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,746,000.-บาท โอนเพ่ิม 2,395,000.-
บาท 

6. โอนลด 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยนายส าราญ คงหนอน หมู่ที่ 7) งบประมาณตั้งไว้ 
257,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 257,000.-บาท โอนลด 257,000.-
บาท 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล
ต าบลที่วัง) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 6,141,000-บาท โอนเพ่ิม 257,000.-
บาท 

7. โอนลด 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยนายสมบูรณ์  ดวงแก้ว หมู่ที่ 7)  งบประมาณตั้งไว้ 
173,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 173,000.-บาท โอนลด 173,000.-
บาท 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ(โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล
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ต าบลที่วัง) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 6,398,000-บาท โอนเพ่ิม 173,000.-
บาท 

/8.โอนลด… 
 
8. โอนลด   
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ (โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลที่วัง (โดยใช้โครงสร้างหลังคากันสาดเดิมบางส่วน) หมู่ที่ 2) งบประมาณ
ตั้งไว้ 183,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 183,000.-บาท โอนลด 
183,000.-บาท 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ(โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล
ต าบลที่วัง) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 6,571,000.-บาท โอนเพ่ิม 183,000.-
บาท 

9. โอนลด   
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ (โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลที่
วัง (โดยการรื้อกันสาดเดิมและติดตั้งกันสาดใหม่บริเวณด้านหน้าอาคาร) หมู่ที่ 2)  
งบประมาณตั้งไว้ 123,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 123,000.-บาท 
โอนลด 123,000.-บาท 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ(โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล
ต าบลที่วัง) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 6,754,000.-บาท โอนเพ่ิม 123,000.-
บาท 

10. โอนลด    
- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนประถมวัยเรียนและประถมศึกษา งบ

ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการวันเด็กแห่งชาติ)  งบประมาณตั้งไว้ 100,000.-
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000.-บาท โอนลด 100,000.-บาท  

โอนเพิ่ม 
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ(โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล
ต าบลที่วัง) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 6,877,000.-บาท โอนเพ่ิม 100,000.-
บาท 

11. โอนลด 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์) งบประมาณตั้งไว้ 
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200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 200,000.-บาท โอนลด 61,000.-
บาท 

/โอนเพิ่ม...  
 

 
โอนเพิ่ม  
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ(โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล
ต าบลที่วัง) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 6,977,000.-บาท โอนเพิ่ม 61,000.-บาท 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 1 
 ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  ข้อ ๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  12     เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง  

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.6 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาเทศบาล กองช่าง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ       
นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ  
นายกเทศมนตรี ประจ าและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองช่าง ตามแบบเสนอญัตติที่
ได้เสนอต่อประธานสภาแล้วนั้น  ในส่วนของรายละเอียดขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการ
กองช่าง  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนายอุดร  รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 
นายอุดร  รัตนพันธ์ นายอุดร  รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติ โดยมีหลักการ 
ผู้อ านวยการกองช่าง และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองช่าง 

เทศบาลต าบลที่วัง  เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายตั้งไว้ไม่เพียงพอ และมีความจ าเป็น 
ต้องเบิกจ่ายตามระเบียบ  
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้
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ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

กองช่าง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
รายการดังต่อไปนี้ 

/โอนลด… 
 

โอนลด 

- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้สอยในการ
เลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 1,300,000. -บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
416,521.90 บาท โอนลด 50,000.- บาท 

  โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์สีแอลอีดี (LED TV) 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โอนเพ่ิม 7,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพแอลอีดี (LED TV)  
(Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 

2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า 40 นิ้ว 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Blacklight 
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
5) ช่อต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
6) มีตัวรับสัญญาณ Digtal ในตัว 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ และเป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
โอนเพิ่ม  

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตู้เหล็กส าหรับเก็บเครื่องบันทึก 
จ านวน 1 ใบ (ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์) ไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ โอนเพิ่ม  6,100.- บาท   

 โอนเพิ่ม   
  - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน           

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด HD 5.0 
mp จ านวน 7 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้
ในมาตรฐานครุภัณฑ์) ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โอนเพิ่ม 36,400.-บาท  

ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  ข้อ ๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
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ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  12     เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง  

/นายบุญสม... 
 
นายบุญสม  วังบัวทอง 5.7 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาเทศบาล กองการศึกษา ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ       
นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ  
นายกเทศมนตรี ประจ าและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองการศึกษา ตามแบบเสนอ
ญัตติที่ได้เสนอต่อประธานสภาแล้วนั้น  ในส่วนของรายละเอียดขอมอบหมายให้
ผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน  
ประธานสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาครับ 
นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  ดิฉันนางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวย  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติ โดยมีหลักการและเหตุผล 
การกองการศึกษา ดังนี้ 
 หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองการศึกษา 
มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่าย  
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

กองการศึกษา ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
รายการดังต่อไปนี้ 
โอนลด 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ 
ตั้งงบประมาณไว้ 400,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 200,000.- บาท โอนลด
จ านวน 116,000.- บาท 

   โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)    
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่

ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงรางน้ าและติดตั้งกันสาด
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน 116,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 หน้า 6  ล าดับ 1 

/ดังนั้น... 
ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  ข้อ ๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  12     เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง  

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.8 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลที่
วัง 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดควนชม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน (กองการศึกษา)  
  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ       
นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ  
นายกเทศมนตรี ประจ าและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ข้าพเจ้าขอเสนอเรื่องการคัดเลือกสมาชิก

สภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลที่วัง  คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง  คณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม  
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน ในส่วนของรายละเอียดขอมอบหมายให้
ผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน  
ประธานสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาครับ 
นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  ดิฉันนางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน 
รักษาราชการแทนผู้อ านวย  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ค่ะ  ตามหนังสือกระทรวง 
การกองการศึกษา มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ก าหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานศึกษาในสังกัด 

  แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับ



21 
 

แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริ ง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการดังนี้ 

/1. แต่งตั้ง... 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย
ประกอบด้วย 

(6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ เป็นกรรมการ  
(7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  เป็นกรรมการ 
  หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เป็นกรรมการ 
จึงมีความประสงค์ให้สภาเทศบาลต าบลที่วังคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 

คน หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 คน  หัวหน้าหน่วยงานภาค เอกชน
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 1 คน 

และคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านชายคลอง จ านวน 1 คน  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม 
จ านวน 1 คน  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน จ านวน 1 คน   

นายบุญสม  วังบัวทอง ตามความแห่งหนังสือสั่งการดังกล่าวจึงขอให้สภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง เพ่ือเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ เป็นกรรมการ จ านวน 2 
คน ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เชิญครับ 

นายระแบบ  มัคจิตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล    ระแบบ มัคจิตร สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายสัญญา  เทวภักดิ์ 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายสุชาติ  ทองเนื้อเก้า   นายนิทน  สระบัว   
นายช านาญ  เกตุบูรณะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล    ช านาญ  เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายปรเมศร์  สุขสวัสดิ์ 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายลือชัย  อดิศาสกุล   นายระแบบ  มัคจิตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีดังนี้  
  นายสัญญา  เทวภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี นายปรเมศร์  สุขสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังเพ่ือเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกหัวหน้าหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  เป็นกรรมการ  จ านวน 1 คน ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ 
และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เชิญครับ 

 
นายสัมภาส  ศรีจันทร์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล    สัมภาส  ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายกิตติ ไชยบุญ ผู้อ านวยการ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านก้างปลา 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง 2 คนครับ  
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ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว   นางสาววัชรี  นุ่นสังข์   
ผู้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  คือ  นายกิตติ ไชยบุญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านก้างปลา 

/นายบุญสม... 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังเพ่ือเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกหัวหน้าหน่วยงาน

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เป็นกรรมการ  จ านวน 1 คน ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ คนละ 1 
ชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เชิญครับ 

นายช านาญ เกตุบูรณะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล    ช านาญ เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายอนันต์ทิวัฒน์  แหวนวงษ์ 
 ตัวแทนจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง 2 คนครับ  
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายสัมภาส  ศรีจันทร์  นายลือชัย  อดิศาสกุล   

ผู้หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ  นายอนันต์ทิวัฒน์  แหวนวงษ์ ตัวแทนจากบริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังเพ่ือเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง จ านวน 1 คน ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ 

คนละ 1 ชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เชิญครับ 
ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล    ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางสาววัชรี  นุ่นสังข์  
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง 2 คนครับ  
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายช านาญ  เกตุบูรณะ   นางอุไรวรรณ  แสงเงิน   

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง คือ  นางสาววัชรี  นุ่นสังข์ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังเพ่ือเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม จ านวน 1 คน ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ  

คนละ 1 ชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เชิญครับ 
นายช านาญ  เกตุบูรณะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล    นายช านาญ  เกตุบูรณะ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายบุญสม  วังบัวทอง  
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง 2 คนครับ  
ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายระแบบ  มัคจิตร   นายสุชาติ  ทองเนื้อเก้า   

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม คือ  นายบุญสม  วังบัวทอง 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังเพ่ือเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน จ านวน 1 คน ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ  

คนละ 1 ชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เชิญครับ 
นายลือชัย  อดิศาสกุล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล    นายลือชัย  อดิศาสกุล สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายนิทน  สระบัว  
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรอง 2 คนครับ  
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ประธานสภาเทศบาล         ผู้รับรองถูกต้องโดย  นายอนุชา  บุญชู   ร.ต.อ.สุนทร  ปรุงแก้ว 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน คือ  นายนิทน  สระบัว 
 

/นายบุญสม... 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.9 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่ีวัง เรื่อง  
ประธานสภาเทศบาล การควบคุมตลาด พ.ศ. 2564 (กองวิชาการและแผนงาน)   

ขอเชิญนายกัญช์  อินทนู ปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลที่วัง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2564 ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบ
รายละเอียดครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนายกัญช์  อินทนู ปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายกัญช ์ อินทนู เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า          
ปลัดเทศบาล  ร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติดังนี้ครับ เป็นการเสนอ

ญัตติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  หมวด 3 ว่าด้วยญัตติ ข้อ 37  
ญัตติมี 2 อย่าง คือ (1) ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาของท้องถิ่น (2) ญัตติเกี่ยวกับร่าง
ข้อบัญญัติ ในกรณีนี้เป็นการเสนอญัตติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ คือ ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลที่วัง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2564 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี เสนอญัตติหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ  
นายกเทศมนตรี ประจ าและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ส าหรับรายละเอียดในการขอความเห็นชอบ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลที่วัง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2564  
หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562  มาตรา 60 ให้เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท
กฎหมาย ประกอบกับความตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ. ๒๕6๐ ได้ก าหนดให้ว่าเมื่อมีกฎ 
กระทรวงใช้บังคับในท้องถิ่นใดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมี
กิจการหรือการด าเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของท้องถิ่นนั้น
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง ในการนี้หากมีกรณีจ าเป็นให้
ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนมีกฎกระทรวงที่ออก เพ่ือก าหนดรายละเอียดการด าเนินการในเขต
ท้องถิ่นนั้นให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้ 
เหตุผล 
 เทศบัญญัติเทศบาลต าบลที่วัง  เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2551 ไม่สอดคล้องกับกฎ 
กระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลที่วังนี้  เพ่ือให้ถูกต้อง  เหมาะสม  และสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เพ่ือเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวม 

  จากที่กระผมได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท า แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก เทศบัญญัติ 
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ของเทศบาลต าบลที่วัง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2551 และได้ประชุมคณะท างาน เพ่ือ
ร่วมกันปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2551 มติที่ประชุมมีความเห็นว่าควรที่
จะยกร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ 

  /ของตลาด... 
ของตลาด พ.ศ. 2551  ตัดเนื้อหาของเทศบัญญัติเดิมที่ไม่ตรงกัน ไม่ถูกต้องให้เป็นไป
ตามกฎหมายแม่บท คณะท างานฯ จึงได้ร่วมกันยกร่างเพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลที่วัง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2564   
    ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลที่วัง 
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2564  

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญ พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเทศบัญญัติฉบับเดิม ได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออก

ใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต ตามประเภทของตลาดส าหรับตลาดประเภทที่ 1 
อัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ประเภทที่ 2 อัตราค่าธรรมเนียม 1,500 บาท ซึ่ง
ในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่  โดยยึดตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ข้อ 2 (3) ใบอนุญาตจัดตั้ งตลาดตามมาตรา 34  
(ก) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพ้ืนที่ที่มีจ านวนแผงค้าในตลาดไม่เกินหนึ่งร้อย
แผง  ฉบับละ 5,000 บาท  

  (ข) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพ้ืนที่ที่มีจ านวนแผงค้าในตลาดเกินกว่าหนึ่ง
ร้อยแผง  ฉบับละ 10,000 บาท 

   ซึ่งมติที่ประชุมเห็นว่าให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ 
ฉบับดังกล่าวครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอบคุณครับ มีท่านใดจะให้ความเห็นเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติทีป่ระชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ พิจารณารับหลักการในวาระท่ี 1 นี้ 
  วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ ตามที่นายประทีป  ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง ได้

แจ้งรายละเอียดหลักการและเหตุผล และรายละเอียดต่างๆ ของร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลที่วัง เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภาฯ นั้น   
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระนี้บ้างเชิญครับ  

นายบุญสม  วังบัวทอง หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 นี้ 
ประธานสภาเทศบาล  
มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลที่วัง เรื่อง การควบคุมตลาด  

พ.ศ. 2564 
 เห็นชอบ   12    เสียง 
 เห็นชอบ     -     เสียง 
 งดออกเสียง     -     เสียง 
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นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านกระผมขอเสนอให้ที่ประชุมสภา
นายกเทศมนตรี  พิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลที่วัง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2564 
        โดยพิจารณาสามวาระรวดครับ 

/นายบุญสม... 
 

 
นายบุญสม  วังบัวทอง กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ สามวาระรวด จาก 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ  ตามท่ีนายประทีป  ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี เสนอครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลที่วัง เรื่อง การควบคุมตลาด  

พ.ศ. 2564  พิจารณาสามวาระรวด 
 เห็นชอบ   12    เสียง 
 เห็นชอบ     -     เสียง 
 งดออกเสียง     -     เสียง 
นายบุญสม  วังบัวทอง วาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ  จากการที่สมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณารับหลักการร่าง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว ในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ โดยการพิจารณาวาระที่ 2 

นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติฯ ในวาระนี้ หรือไม่ 

ที่ประชุม “ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอแปรญัตติ ในวาระท่ี  2” 
นายกัญช์  อินทนู  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
ปลัดเทศบาล  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
 เนื่องจากญัตตินี้ไม่ใช้ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จึงสามารถพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 38 วรรคสอง ญัตติ
ดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้น าความในข้อ 39  
มาใช้บังคับ (4) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45  ข้อ 39 
การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 62 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ  
 จึงขอน าเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ต่อไป 
ขอบคุณครับ   
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นายบุญสม  วังบัวทอง วาระท่ี 3  ขั้นลงมติ  เมื่อที่ประชุมได้รับหลักการ และไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ฯ  
ประธานสภาเทศบาล ในการนี้  จึงขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลที่วัง เรื่องการควบคุมตลาด 

พ.ศ. 2564  
/มติที่ประชุม... 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่ีวัง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2564

เห็นชอบ   12    เสียง 
 เห็นชอบ     -     เสียง 
 งดออกเสียง     -     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนฝ่ายบริหารและ 
นายกเทศมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจ าทุกท่านครับ เพ่ือให้ทุกท่านได้ท าความเข้าใจเรื่องความคืบหน้า

ในการก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลที่วัง  ในภาวะที่พ่อค้าแม่ค้าต้องการตลาดในการ
ประกอบอาชีพ  กระผมขอชี้แจงเรื่องกระบวนการด าเนินการของเทศบาลฯ  ตอนนี้มี 
ผู้ที่ ไม่ เข้าใจ ผู้สงสัย ผู้ โต้แย้ ง ว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร   จากที่มีค าสั่ งจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ 1409/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ระบุว่าตลาดที่เปิดโดย
ไม่ขออนุญาตให้ถูกต้อง ให้ปิดจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง  ทางเทศบาลได้
ด าเนินการตามค าสั่งผู้ว่าฯ ในการปิดตลาดที่ไม่มีใบอนุญาต ตลาดที่ผิดกฎหมาย 
จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งเทศบาลฯ ได้ด าเนินการไป
แล้วส าหรับตลาดที่ไม่มีใบอนุญาต เพราะเป็นตลาดที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีการจัด
ระเบียบ ไม่มีระยะห่าง เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19  ในวันนี้กระผมได้ม ี

  ค าสั่งให้พ่อค้าแม่ค้ารื้อถอนอาคารให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดสิบห้าวัน เพ่ือจะ
ด าเนินการก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลที่วังต่อไป  ส าหรับเรื่องงบประมาณได้รับอนุมัติ
จากสภาฯ แล้วนั้น เมื่อกองช่างเขียนแบบเสร็จก็จะด าเนินการในขั้นตอนการจัดจ้าง 
การก่อสร้างคาดว่าไม่เกินสามเดือนอย่างช้าที่สุดไม่เกินเดือนธันวาคมนี้ครับ ส าหรับ
ก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลที่วัง เพ่ือให้บริการประชาชนในการจับจ่ายซื้อขาย  
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้เป็นตลาดที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ถูก
สุขอนามัยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ส่วนตลาดอ่ืนๆในต าบลที่วัง ตลาดที่มี
ใบอนุญาตผมจะให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ด าเนินการชี้แจงหลักกฎหมายใน
การขอต่อใบอนุญาต  โดยก่อนที่จะต่อใบอนุญาตจะต้องมีการปรับปรุงกิจการตลาดให้
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้เหมาะสมสภาวการณ์
การเกิดโรคติดต่อเพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมโรคทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะ
ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อของประเทศยังมีจ านวนสูงอยู่ รวมถึงในจังหวัดตรังใกล้เคียงกับเรา
ยังมจี านวนการติดเชื้อมาก ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะลดลงหรือหมดไปตอนไหน ผมขอให้
ทุกท่านท าความเข้าใจประชาชนกับสังคมด้วยว่า ในขั้นตอนนี้เราก าลังด าเนินการให้
เป็นตลาดที่ถูกต้อง  จากตลาดที่ไม่ถูกต้องจะต้องเป็นตลาดที่ถูกต้อง  จากตลาดที่ไม่มี
อนาคตจะเป็นตลาดที่มีอนาคต  
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   เรื่องที่สองที่ขอน าเรียนต่อที่ประชุม เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของต าบลที่วังทั้ง 3 
ศูนย์ การเปิดเรียนหากเป็นตามก าหนดการเปิดเทอมในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ เราต้องมี
ความพร้อมในบริบทของการน าเด็ก น าครู น าคนมาอยู่ร่วมกันหลายคน ผมได้ลงไป
ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และได้สั่งการให้ล้างเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเพ่ือท าความ
สะอาดก าจัดแหล่งที่อาจสะสมของเชื้อโรค เรื่องส าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสัดส่วนเด็ก 

    /กับครู... 
  กับครูผู้ดูแลเด็ก  ตอนนี้สัดส่วนของครูกับเด็กไม่สมดุลกัน ควบคุมระยะห่างไม่ได้  

ปัญหาการเกิดโรคติดต่อต่างๆ อาจจะต้องเกิดขึ้น  ในสัดส่วนครู 1 คน ต่อเด็ก 10 คน 
ผมคิดว่าคุมระยะห่างไม่ได้  ผมจึงมีแนวคิดว่าภายในส านักงานเทศบาลต าบลที่วังมี
พนักงานในกองต่างๆ มีความพร้อมเพ่ือโยกย้ายถ่ายเทไปดูแลเด็กให้อยู่ในสัดส่วน
ผู้ดูแลเด็ก 1 คน ต่อเด็ก 5 คน เพ่ือจัดระยะห่างให้ได้มากขึ้น ผมเชื่อว่าจะช่วยเรื่อง
การป้องกันการแพร่ของโรคได้บางส่วน ขอบคุณมากครับ  

นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสัมภาส  ศรีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร และผู้ร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน  ท่านนายกได้ชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 

ผมจึงขอแจ้งข้อมูลต่อท่ีประชุมว่า ช่วงนี้ในต าบลที่วังของเราเป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดครับ 
เพราะในส่วนของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยฯ ได้มีแรงงานจากแก่งคอยสระบุรี และล าปาง 
เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ต าบลเราจ านวนหลายร้อย อยู่ในหมู่ 1 หมู่ 5 หมู่ 6  หมู่ 7 โดยได้
ตรวจโควิทมาแล้วผลเป็นลบ ได้กักตัวมาแล้วและมากักตัวต่ออยู่ในต าบลที่วังอีก 5 วัน 
โดยการด าเนินการของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยฯ ได้แจ้งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอ และสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอแล้ว แต่ก็ขอให้พวกเราอย่า
ประมาท เน้นย้ าให้พ่ีน้องชาวบ้านระมัดระวังให้รักษามาตรการเว้นระยะห่างในที่ชุมชน 
ในตลาด ในการจับจ่ายซื้อหาสินค้า เรื่องการป้องกันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดส าหรับคนใน
ต าบลเรา ขอฝากทุกๆ ท่านไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใด จะแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ส าหรับข้อมูลจากสมาชิกสภา เกี่ยวกับเรื่องการน าคนเข้ามาในพ้ืนที่ต าบลที่วัง หลาย

ร้อยคน ควรให้กองสาธารณสุขฯ น ารายชื่อคนเหล่านี้เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลไว้ ในเรื่องของ
ตลาดต้องหมั่นแนะน าวิธีการมาตรการป้องกันโรค เพราะตอนนี้ยังไม่มีการควบคุมที่ดี
พอ  ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ  ไม่มีการจดรายชื่อผู้เข้าใช้บริการ
ในตลาด  ไม่มีการสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ  หากเกิดการติดต่อเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมา  
จะเป็นปัญหาใหญ่  อีกเรื่องหนึ่งขอแจ้งต่อสมาชิกสภาทุกท่าน  เกี่ยวกับการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ จากท่ีได้มีการประชุมผู้บริหารและกองสาธารณสุขฯ โดยจะ
เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บใหม่ โดยจะเก็บเป็นรายเดือน เดือนละ 30 บาท ไม่เก็บเป็น
รายปีเช่นเดิมถ้าจะจ่ายรายปีในกรณีจ่ายก่อน ในส่วนของวิธีการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใด จะแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายช านาญ  เกตุบูรณะ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร และผู้ร่วม 
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สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน  ผมขออนุญาตต่อที่ประชุมในการแจ้งปัญหาด้านไฟฟ้าสาธารณะ  
ในบริเวณถนนสายครัวภูผา จากโครงการติดตั้งไฟฟ้าเดิมที่ได้รับอนุมัติจากสภาฯ และ
ด าเนินโครงการไปแล้วนั้น  ผมคิดว่าไม่ได้ตอบโจทย์จริงๆ ของชาวบ้าน ในถนนเส้นนี้มี
บ้านพัก ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเรื่องแสงสว่างมีความส าคัญมาก มีคนใช้เส้นทางนี้เยอะ 

  ขอฝากให้โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเส้นนี้อยู่ในแผนงาน และอีกเรื่องหนึ่ง 
/ท่อบล็อก... 

    ท่อบล็อกเลยสะพานทางรถไฟหมู่ที่ 2  ตอนนี้น้ าเซาะเสียหาย ฝากให้กองช่างส ารวจ 
ดูว่าเกิดความเสียหายว่าจะด าเนินการอย่างไร เพราะเข้าช่วงหน้าฝน หน้าน้ าหลาก 
ควรมีการเตรียมการป้องกันไว้ก่อน และอีกจุดหนึ่งท่อระบายน้ าหมู่ที่ 11 ทางควรจะ
เร่งด าเนินการซ่อมแซมก่อนที่ฝนจะมามากอันตรายมากครับ เพราะประชาชนใช้
เส้นทางตรงจุดนั้นเยอะ หากเกิดอุบัติเหตุก็จะเกิดปัญหาตามมาครับ ขอบคุณครับ  

นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารและฝ่าย 
นายกเทศมนตรี ข้าราชการประจ าทุกท่านครับ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 2 ในอนาคตจะเสนอเข้า

แผนพัฒนาฯ  ส าหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินสายตลอดถนนสายครัว
ภูผา โดยวัสดุ อุปกรณ์ การใช้โคมไฟเหมือนถนนสาธารณะทั่วไป  ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่
ค่อยเกิดปัญหาการลักขโมย ในส่วนของบล็อคท่อระบายน้ าหมู่ที่ 2 จะให้กองช่างไป
ส ารวจซ่อมแซมครับ และบล็อคท่อระบายน้ าหมู่ที่ 11 ตอนนี้ขั้นตอนการจัดจ้างได้
ผู้รับเหมาแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใด จะแสดงความเห็นเรื่องใดอีกบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสัญญา เทวภักดิ์ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารและหัวหน้า 
รองนายกเทศมนตรี ส่วนราชการทุกท่านครับ  ผมขออนุญาตชี้แจงกรณีที่ท่าน สท.ช านาญ เกตุบูรณะ ได้ 
   ให้ความเห็นในเรื่องโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างถนนสายครัวภูผา หมู่ที่ 2 เป็น

โครงการที่ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาการใช้เส้นทางสัญจรในขณะนั้น เป็นความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชน เพราะถนนสายนี้เป็นถนนที่จะมีชาวบ้านใช้เป็นที่ออก
ก าลังกายช่วงเช้ามืด ช่วงเย็นค่ า ในส่วนของปัญหาการลักขโมยเราก็ต้องช่วยกันคิดหา
วิธีการ ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใด จะแสดงความเห็นเรื่องใดอีกบ้างครับ เชิญคุณอนุชา บุญชู สมาชิกสภาครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอนุชา  บุญชู เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารและหัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอน าเสนอในสิ่งที่ชาวบ้านฝากประเด็น

มาให้สอบถาม กรณีขอทราบความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนสายควนพล หมู่ 2 และ
กรณีไฟฟ้าสาธารณะสายครัวภูผา หมู่ 2  อีกเรื่องที่ชาวบ้านฝากมาในส่วนความ
คืบหน้าในการซ่อมแซมท่อระบายน้ าหมู่ที่ 11  หน้าบ้านนายสมบูรณ์ฯ ตามที่ท่าน
นายกได้แจ้งมาแล้วว่าได้ผู้รับเหมาแล้วผมจะได้น าไปบอกชาวบ้านครับ  อีกเรื่องหนึ่ง
เป็นเรื่องของการบริหารจัดการขยะ มีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้น ที่ซอยบ้านนายกุศล เอียด
เนตร หมู่ที่ 4 ชาวบ้านแจ้งว่ามีถังขยะ 3 ถัง แต่มีครัวเรือนที่ท้ิงขยะร่วม 10 ครัวเรือน 
ผู้ที่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมขยะมีแค่ 3 ครัวเรือน จึงฝากท่านประธานสภาไปยังฝ่าย
บริหารในการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรให้ถูกต้องตรงตามผู้ที่จ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ขยะกับคนที่น าขยะมาทิ้งจริง และอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ในกรณีที่ช่าง
ไฟฟ้าออกซ่อมไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหาย  อยากฝากว่าชาวบ้านแจ้งมาว่า กรณีที่รถไฟฟ้า
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ขับผ่านหน้าบ้านซึ่งเป็นจุดที่ไฟฟ้าเสีย ได้โบกมือให้รถไฟฟ้าช่วยจอดซ่อมแซมให้  ซึ่งใช้
เวลาไม่นานในการซ่อมเปลี่ยน เพราะจากประสบการณ์ของผมในการซ่อมไฟฟ้า ใน
การซ่อมหนึ่งจุดใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีครับ ผมมองว่าจะเป็นการประหยัดเวลา 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าน้ ามันครับ ขอเรียนสอบถามในประเด็นต่างๆ เพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

 /นายบุญสม... 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใดจะแสดงความเห็นอีกบ้างครับ เชิญคุณสัญญา เทวภักดิ ์รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
นายสัญญา เทวภักดิ์ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารและหัวหน้า 
รองนายกเทศมนตรี ส่วนราชการทุกท่านครับ  ผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงในกรณีขยะหมู่ที่ 4 ผมจะ

ตรวจสอบครับว่าในชุมชนจุดนั้นใช้กี่ครัวเรือน  ในกรณีการจ่ายค่าธรรมเนียม ในกรณี
บางบ้านตกลงกันได้ เช่น ครัวเรือน 3 หลัง ใช้ถังขยะถังเดียว  แล้วก็หุ้นกันในการ
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมขยะ  ผมไม่แน่ใจว่ากรณีนี้เป็นแบบนั้นหรือไม่  จะลงไปส ารวจ
ข้อเท็จจริงต่อไปครับ  และในส่วนของเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้า  ตอนนี้ผมได้ให้
ผู้อ านวยการกองช่าง นัดประชุมช่างไฟฟ้าทั้งหมด  ให้แนวนโยบายในการท างานไป
แล้ว  ถ้ากรณีมีชาวบ้านโบกรถแล้วรถไฟฟ้าไม่จอด  ขอให้ระบุใช้ชัดเจนว่าบ้านหลัง
ไหน จุดไหน ใครเป็นคนโบกรถ ช่วงเวลาไหน  ผมจะได้สอบถามกับกองช่างว่าเหตุผล
ใดจึงไม่จอดรถรับแจ้งจากชาวบ้าน  ผมยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อวันศุกร์ บริ เวณหมู่ที่ 6  
ได้รับการประสานมาจากรองนายกชัยณรงค์ฯ ให้ช่างไฟฟ้าไปซ่อมเพราะหลอดไฟดับ  
ผมได้โทรศัพท์ไปหาช่างไฟฟ้า ปรากฏว่าหน้างานฝนตก ผมก็ได้แจ้งกลับไปว่าฝนตก 
อาจจะเกิดอันตรายในการปฏิบัติงานได้ ก็ได้แจ้งว่าจะซ่อมในวันจันทร์ ชาวบ้านก็เข้าใจ 
และในวันนี้วันจันทร์ช่างไฟฟ้าก็ได้ไปซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ การปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมไฟฟ้าเป็นในลักษณะนี้ครับ บางครั้งหน้างานอาจจะมีปัญหาอุปสรรค ต้องมี
การชี้แจงให้ชาวบ้านทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใด จะแสดงความเห็นอีกบ้างครับ เชิญนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารและฝ่าย 
นายกเทศมนตรี ราชการประจ าทุกท่านครับ  ผมขอน าเรียนต่อที่ประชุมในขณะนี้การท างานภายใน

เทศบาลต าบลที่วัง  อยู่ในบริบทของรอยต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงจากเก่าเป็นใหม่   
ยังเป็นการปรับเปลี่ยนท่าทีของคน  ให้เข้าสู่การท างานในรูปแบบใหม่ ผ่านการบริหาร
ภายใต้การก ากับดูแลของผมและคณะผู้บริหาร  ก าลังเข้าสู่การปรับเปลี่ยนใหม่เพ่ือให้
การท างานเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ เรียบร้อย  ผมเชื่อมั่นว่าต่อไปไม่นานการ
ท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชนของเราจะเปลี่ยนไปได้ด้วยดี  เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น  
และขอฝากไปยังสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านว่าหากมีปัญหาใดเกิดขึ้นในชุมชน อยาก
ให้สื่อสารกับชาวบ้านถึงเข้าถึงปัญหาให้ตรงประเด็นความต้องการที่แท้จริง  เพ่ือจะได้
รับทราบปัญหาอย่างรวดเร็วและแจ้งมายังเทศบาลฯ มายังฝ่ายบริหารเพ่ือจะได้แก้ไข
ปรับปรุง ส าหรับเรื่องภาพรวมผมพร้อมจะปรับหลักการท างานให้เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลร่วมกับชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  เพ่ืออนาคตที่ดีของชาวที่วัง 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอความเห็นใดอีกหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 
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นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธานสภาเทศบาล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  12.20 น. 
/เสนอคณะกรรมการ... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก  
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อ
วันที่……………………………. 

 
 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นางสาววัชรี  นุ่นสังข์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

 
 

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

 

 ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ 
                              (นายสัมภาส  ศรีจันทร์) 
                          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
 

                  ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
                             (นายลือชัย  อดิศาสกุล) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ...................................................กรรมการ/เลขานุการ 
                                (นายอนุชา  บุญชู)   
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 


