
 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1/2564 

วันจันทร์ที่ 23  เดือนสิงหาคม 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 ์
ผู้ไม่มาประชุม 

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. นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
ร.ก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

สุวิภา เหมาะสมสกุล 

11. นางนิรมล แพรกเมือง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ า ชุมชนต าบลที่วัง 

นิรมล แพรกเมือง 

       /เปิดประชุม...  
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เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  อ้างถึงประกาศเทศบาลต าบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลที่วัง  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภา เทศบาลต าบลที่วังสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลที่วัง และด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 
เมื่อวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการ
ประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการประชุม  
มีสมาชิกท่านใดท่ีจะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอ
มติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใด 

นายบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลฯ ตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.1 ญัตติ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  
ประธานสภาเทศบาล      2564 โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเสม็ด หมู่ที่ 2 ต าบลท่ีวัง เพื่อแก้ไข 
        สัญญาจ้าง  
 ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเสม็ด  
หมู่ที่ 2 ต าบลที่วัง เพื่อแก้ไขสัญญาจ้าง ตามแบบเสนอญัตติท่ีได้เสนอต่อประธานสภา 



๓ 
 

/แล้วนั้น... 
 แล้วนั้น  ในส่วนของรายละเอียดขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นผู้ชี้แจง

รายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาครับ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2564  
โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเสม็ด  หมู่ที่ 2 ต าบลที่วัง  ตามที่เทศบาลต าบล
ที่วังได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
เนื่องจากเทศบาลต าบลที่วังได้ด าเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบ
คลองเสม็ด  หมู่ที่ 2 ต าบลที่วัง  โครงการฯ ยังไม่แล้วเสร็จ  ไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแบบแปลน  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันถนนสายดังกล่าวมีวัชพืชปกคลุมไม่มี
สภาพเป็นถนนเหมือนตอนที่ส ารวจ มีสภาพเป็นที่ลุ่มต่ าผู้รับจ้างไม่สามารถน า
เครื่องจักรเข้าท างานได้ สามารถเข้าด าเนินการได้ระยะทาง 540 เมตร ยังคงเหลือ
ระยะทาง 360 เมตร ไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ (รายละเอียดตามบันทึกข้อความ
กองช่างที่ได้แนบมาพร้อมนี้)  จึงควรปรับลดขนาดความยาวจาก  900 เมตร คงเหลือ
ความยาว  540  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,700  ตารางเมตร ใช้หินคลุก
จ านวน  405  ลูกบาศก์เมตร  จ านวนเงินตามสัญญาจ้าง 494,000  บาท สัญญา
จ้างปรับลดวงเงิน จ านวน 109,922.-  บาท  คงเหลือเงินตามสัญญาจ้างเป็นจ านวน 
384,078.- บาท  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขสัญญาดังกล่าว 
กองช่างจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือแก้ไขสัญญาจ้างและปรับลดวงเงินตามสัญญา จ านวน 
1 รายการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเสม็ด  หมู่ที่ 2 ต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ข้อความเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเสม็ด หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว  900.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตาราง
เมตร โดยใช้หินคลุกจ านวน  675.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลที่วังก าหนด) 
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/-เป็นไปตาม… 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม

ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 8  
ข้อความใหม่  โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองเสม็ด  หมู่ที่ 2 ต าบลที่วัง  
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,700.00 ตารางเมตร  โดยใช้หินคลุกจ านวน  405.00 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 7 ล าดับที่ 8  

โดยงบประมาณตามเทศบัญญัติ  494,000  บาท 
    งบประมาณตามสัญญาจ้าง 494,000  บาท 

ปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้าง คงเหลือ  384,077  บาท 
 ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 ต่อไป 

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

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.2 ญัตติ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายและโอนงบ 
ประธานสภาเทศบาล      ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองช่าง 
 ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามแบบเสนอญัตติที่ได้เสนอต่อประธานสภาแล้วนั้น  ในส่วนของรายละเอียดขอ
มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่าง  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 
ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการก่อสร้าง และโอน 
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 /งบประมาณ… 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองช่าง เทศบาลต าบลที่วัง  
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายตั้งไว้ไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ  
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

กองช่าง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. รายละเอียดขอโอนงบประมาณ 
โอนลด 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวนปาล์ม หมู่ที่ 5 ต าบลที่วัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายสวนปาล์ม หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 501 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล 
ต าบลที่วังก าหนด)  งบประมาณตั้งไว้ 282,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
282,000.- บาท  โอนลด 233,000.-บาท   

  โอนเพิ่ม  
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ 500,000. - บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 41,060. - บาท  โอนเพ่ิม 233,000. - บาท 
โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งไว้ 150,000. - บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 138,900.- บาท  โอนลด 80,000.-บาท   

  โอนเพิ่ม 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่า
วัสดุ ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 60,000. - บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 1,590.- บาท  โอนเพิ่ม 80,000.- บาท   

  2. รายละเอียดขอแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณ 
  ค าชี้แจงงบประมาณเดิม 
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โครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสวนปาล์ม หมู่ที่ 5 ต าบลที่วัง จ านวน 
282,000.- บาท  

/เพ่ือจ่ายเป็น... 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวนปาล์ม หมู่ที่ 5 ขนาด
กว้าง 3.00เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 501 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 8 ล าดับที่ 18  

  ค าชี้แจงงบประมาณใหม่ 
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสวนปาล์มหมู่ที่  5 ต าบลที่วัง จ านวน 

49,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายสวนปาล์ม หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 167.00 เมตร โดยใช้หินคลุกจ านวน 100 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  หน้าที่ 5 ล าดับที่ 1  

ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  ข้อ ๒๗  และข้อ 29  จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป 

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

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.3 ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ประธานสภาเทศบาล      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป

กรณยีังมิได้ก่อหนี้ผูกพันปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามแบบเสนอญัตติที่ได้เสนอต่อ
ประธานสภาแล้วนั้น  ในส่วนของรายละเอียดขอมอบหมายให้ผู้อ 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 
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/หลักการ… 
 

 
หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
เหตุผล 

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

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการการก่อนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณ ี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้
กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคหนึ่งแล้ว  หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดย
ส่วนรวม ซึ่งยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป  จึงขอกันเงินกรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันไว้ จ านวน  14  โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านหนองต าเสา  หมู่ที่ 5   
   งบประมาณ  960,000 บาท 
  2.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายคล้อย หมุนวัง  หมู่ที่ 1 
   งบประมาณ  462,000 บาท 
  3. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสวนปาล์ม หมู่ที่ 5   
   งบประมาณ  49,000 บาท 
  4.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายครัวภูผา-บ้านจ่าวิทย์ ซอย 1 หมู่ที1่     
   งบประมาณ  293,000 บาท 

  5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าสายเดชพิชัยอุทิศ หมู่ที่ 7   
   งบประมาณ  410,000 บาท 
  6. โครงการบุกเบิกถนนสายโพรงงู ซอย 2  หมู่ที่ 2   
   งบประมาณ  158,000 บาท 



๘ 
 

  7. โครงการบุกเบิกถนนสายโพรงงู ซอย 3  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2   
   งบประมาณ  393,000 บาท 

/8. โครงการ... 

  8. โครงการบุกเบิกถนนสายหนองต าเสา หมู่ที่ 5 
   งบประมาณ  129,000 บาท 

  9. โครงการปรับปรุงถนนสายควนพล ซอย 1 (ตอน 2) หมู่ที่ 2   
   งบประมาณ  322,000 บาท 

 10. โครงการปรับปรุงถนนสายควนพล – ควนกอ ซอย 1  หมู่ที่ 2   
   งบประมาณ  705,000 บาท 

 11. โครงการปรับปรุงถนนสายทองเนื้อเก้า ซอย 1 (ตอน 2)  หมู่ที่ 9   
    งบประมาณ  36,000 บาท 

 12. โครงการปรับปรุงถนนสายควนพล ซอย 2 (ตอน 2)  หมู่ที่ 5   
    งบประมาณ  48,000 บาท 

  13. โครงการปรับปรุงถนนสายหนองธง ซอย 1  หมู่ที่ 5   
    งบประมาณ  88,000 บาท 

 14.โครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงานเทศบาลต าบลที่วัง   
    งบประมาณ  361,000 บาท 

รวมเป็นเงินที่ ขออนุมัติกันเงินไว้ เบิกในปีถัดไปกรณี ยั งมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทั้งสิ้น 4,414,000 บาท  (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) 

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

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.4 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน 
ประธานสภาเทศบาล      แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบในการขออนุญาต

เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามแบบเสนอญัตติท่ีได้เสนอต่อประธานสภาแล้วนั้น  
ในส่วนของรายละเอียดขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุมสภาครับ 



๙ 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนายอุดร  รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

/นายอุดร… 
นายอุดร  รัตนพันธ์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 
ผู้อ านวยการกองช่าง นายอุดร  รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติ โดยมีหลักการ 
 และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
เรื่องขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
              เหตุผล 

เรื่องที่ 1 ด้วยเทศบาลต าบลที่วังได้รับแจ้งจากอ าเภอทุ่งสง  ตามหนังสืออ าเภอ 
ทุ่งสง ที่ นศ 0618/ว 320 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ออกไปท า
การตรวจสอบสภาพป่า (ตามค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1998/2564) ขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้หน่วยงานซึ่งมีโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล  เสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นในการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และน าความเห็นของสภาฯ ในการ
ประกอบการขออนุญาต ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

เรื่องที่ 2 เทศบาลต าบลที่วังได้รับแจ้งจากส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 283 ลงวันที่ 
4 มิถุนายน 2564 เรื่องการขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564  กองช่าง เทศบาล
ต าบลที่วังได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ จ านวน 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนสายห้วยกบ  หมู่ที่ 10  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 405 เมตร 
2. โครงการก่อสร้างถนนสายลุงติ๊ก  หมู่ที ่8  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 225 เมตร 
3. โครงการก่อสร้างถนนสายป้าสาคร  หมู่ที่ 10  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 50 เมตร 
4. โครงการก่อสร้างถนนสายถ้ าประดู่ ซอย 1 หมู่ที่ 10 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150  

เมตร 
รายละเอียดตามแบบค าขอใช้พ้ืนที่ (แบบ ป.ส. 17)  ระบุให้แนบเอกสารหลักฐาน

ที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้น
ตั้งอยู่ 

เป็นการด าเนินการตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวั ด
นครศรีธรรมราชด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3 /ว 283 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง
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การขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอเข้าวาระการประชุมเสนอสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและน าความเห็นของสภาฯ ในการประกอบการขอ
อนุญาต ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

  /ว่าด้วย... 
   ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท า

ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 
นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะสอบถามเ พ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ  12     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.5 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน 
ประธานสภาเทศบาล      คณะกรรมการบริหารจัดการน้ า ชุมชนต าบลท่ีวัง 
 ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบในการขออนุญาต

เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า ชุมชนต าบลที่วัง
ตามแบบเสนอญัตติที่ได้เสนอต่อประธานสภาแล้วนั้น  ในส่วนของรายละเอียดขอ
มอบหมายให้ตัวแทนของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า ชุมชนต าบลที่วัง เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุมสภาครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญตัวแทนคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า ชุมชนต าบลที่วัง  ชี้แจงรายละเอียดต่อ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมครับ 
นางนิรมล แพรกเมือง เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน 
เลขานุการคณะกรรมการ นางนิรมล แพรกเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ  
บริหารจัดการน้ าฯ บริหารจัดการน้ า ชุมชนต าบลที่วัง  ขอน าเรียนต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้เกี่ยวกับความ

เป็นมาของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า  ชุมชนต าบลที่วัง เกิดจากการขยาย
เครือข่ายของกลุ่มบริหารจัดการน้ าชุมชนทุ่งสง ประกอบด้วย ต าบลนาหลวงเสน 
ต าบลถ้ าใหญ่ และต าบลที่วัง  ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 มกราคม    
2564 มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดแผนพัฒนาและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหาร
จัดการน้ าในชุมชน และด าเนินการให้เป็นไปตามแผน รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ 
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณหรือ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าในชุมชน  โดยคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ า ชุมชนต าบลที่วัง จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การ
มหาชน) และเอสซีจี เพ่ือบรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้ชุมชนมีน้ าส ารองส าหรับการ
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อุปโภค บริโภค และการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง เป็นโครงการของชุมชนบ้านบนควน หมู่
ที่ 10 ในการสร้างฝายน้ า จ านวน 6 จุด ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนในเขตป่าช่องกะโสม 
ป่าวังญวณ ป่าควนประ ป่าช่องเขา ป่าไร่ใหญ่ ป่าควนขี้แรด ป่าควนนกจาบและป่า
ปากอ่าว ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบสูงนอกเขตชลประทาน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การเกษตร และขาดการกับเก็บน้ าอย่างเป็นระบบในหน้าฝน  รายละเอียดโครงการ
ตามเอกสารที่ไดใ้ห้ไว้ต่อที่ประชุม ในการนี้จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาให้ 

/ความเห็นชอบ... 
ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน เพ่ือที่คณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ า ชุมชนต าบลที่วัง จะได้น าความเห็นของสภาฯ ประกอบการขอ
อนุญาตกับกรมป่าไม้ต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายช านาญ  เกตุบูรณะ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร และผู้ร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน ผมเห็นด้วยส าหรับโครงการสร้างฝายน้ าเพ่ือกักเก็บน้ านี้ ผมเห็นว่าเป็น

ประโยชน์ แต่สิ่งที่ผมมีความเห็นว่าควรจะมีรายละเอียดของการขออนุญาต เอกสาร
จากกรมป่าไม้มาแสดงต่อที่ประชุมแห่งนี้ เพราะหากเกิดปัญหากระทบกับชาวบ้าน  
มีผู้ใดมาร้องเรียนเรื่องการสร้างฝายก็จะเกิดเป็นปัญหาได้หากสภาให้ความเห็นชอบ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเรียนชี้แจงใน 
นายกเทศมนตรี  เรื่องขอความเห็นชอบขอใช้ประโยชน์ในเขตป่า เพ่ือท าโครงการฝายกักเก็บน้ าเป็น 

ขั้นตอน ขั้นต้นในการขอความเห็นจากสภาเพ่ือการขอใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า 
เพราะต้องมีเอกสารเกี่ยวกับการได้รับความเห็นชอบจากสภา  เพ่ือที่ทางคณะ
กรรมการบริหารจัดการน้ าจะได้น าไปใช้ในการประกอบการขออนุญาตกับกรมป่าไม้ 
ครับ  

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางนิรมล  แพรกเมือง เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเรียนชี้แจงใน 
เลขานุการคณะกรรมการ การที่ได้ไปติดต่อกับป่าไม้ ป่าไม้ได้แจ้งให้ด าเนินการขั้นตอนการขอความเห็นชอบ 
จัดการน้ าฯ  จากสภาก่อนค่ะ  ขั้นตอนที่ด าเนินการตอนนี้เป็นการขออนุญาต  แต่ส าหรับผลกระทบ 

ได้ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของพ้ืนที่  ได้รับการออกแบบจากช่างที่ถูกต้อง มีความ
แข็งแรง มีการศึกษาระดับน้ าข้างเคียง สามารถป้องกันผลกระทบในพ้ืนที่ลุ่มหรือพ้ืนที่
ที่เป็นทรัพย์สินของชาวบ้าน  

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะอภิปรายเ พ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ  11     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   1     เสียง  (นายช านาญ  เกตุบูรณะ) 
 งดออกเสียง   -     เสียง 
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นายบุญสม  วังบัวทอง 5.6 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาเทศบาล      ส านักปลัดเทศบาล 
 ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักปลัดเทศบาล ตามแบบเสนอญัตติที่ได้เสนอ 
 /ต่อประธาน... 

  ต่อประธานสภาแล้วนั้น  ในส่วนของรายละเอียด ขอมอบหมายให้หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาครับ 

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 4 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 หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ส านักปลัดเทศบาล  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 4 รายการดังต่อไปนี้ 
รายการที่ 1 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร หมวด
เงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้  1,785,886   
บาท งบประมาณคงเหลือ 323,726  บาท  โอนลดจ านวน  32,400  บาท  
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบเงินลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศ   งบประมาณตั้งไว้ 
0 บาท  งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  โอนเพิ่มจ านวน 32,400 บาท   

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  ชนิด
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้   

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู  
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
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3) เค รื่ อ งปรั บอากาศที่ มี ค ว ามสามารถ ในการท า ความ เย็ น  ขนาด ไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ3) นอกเหนือจากการ

พิจารณาด้านราคาแล้ว  เ พ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน  ควรพิจารณาจัดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

/7) การติดตั้ง... 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ
หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
รายการที่ 2 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร หมวด
เงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้  1,785,886   
บาท งบประมาณคงเหลือ 323,726  บาท  โอนลดจ านวน  40,000  บาท  
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบเงินลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์   งบประมาณตั้ง
ไว้ 0 บาท  งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  โอนเพิ่มจ านวน 40,000 บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล  
ราคา 23,000 บาท จ านวน  1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้  
   1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถ
ในการใช้ หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB – มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จ านวน 1 หน่วย  
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 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 

ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
    - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา 17 ,000 บาท  จ านวน  1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้   

 
      /- มีหน่วย...   

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
   - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

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

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
   -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

รายการที่ 3 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร หมวด
เงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้  1,785,886   
บาท งบประมาณคงเหลือ 323,726  บาท  โอนลดจ านวน  144,000  บาท  
โอนเพิ่ม แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบเงินลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการเครื่องรับ -
ส่งวิทยุ   งบประมาณตั้งไว้ 0 บาท  งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  โอนเพิ่มจ านวน  
144,000 บาท   

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

1) ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน 
เสายาง เหล็กพับ 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม

ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564  หน้าที่ 37 ล าดับที่ 3  



๑๕ 
 

รายการที่ 4 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไ ว้  
1,785,886   บาท งบประมาณคงเหลือ 323,726  บาท  โอนลดจ านวน  
15,000  บาท 

โอนเพิ่ม แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องเลื่อยโซ่
ยนต์ งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 40,000 บาท  โอน
เพิ่มจ านวน 15,000 บาท 

 
/เพ่ือจ่าย... 

 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จ านวน 1 

เครื่อง จ านวน 15,000  บาท และขนาดไม่น้อยกว่า  5  แรงม้า จ านวน  1 
เครื่อง จ านวน  40,000 บาท เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไม่
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นด้วยความประหยัด  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7  พ.ศ. 2564  หน้าที่ 11 ล าดับที่ 2  
งบประมาณจากการโอนครั้งที่แล้วตั้งไว้ไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อในขนาดไม่น้อยกว่า 5 
แรงม้า  
 ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  ข้อ ๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับการชี้แจงครับ   มีท่านใดจะอภิปรายเ พ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ 
นายอนุชา  บุญชู  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมขอให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการ

เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์  จ านวน 12 เครื่อง ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
เพราะมีความส าคัญในการใช้ติดต่อสื่อสารในการท างาน ผมมีความคิดเห็นว่าเราควรที่
จะมีวิทยุตัวแม่ เครื่องโมบาย เพ่ือเป็นเครื่องเชื่อมต่อวิทยุเครื่องเล็ก 12 เครื่องนี้ เพ่ือ
ความชัดเจนและสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น เพราะในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเครื่อง 5 
วัตต์ ด้วยกันเอง ส่งสื่อสารกันตัวต่อตัว สื่อสารกันในระยะทางเต็มที่ไม่เกิน 5 กิโลเมตร
จะไม่สามารถติดต่อได้ชัดเจนครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะครับ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประทีป  ศรีแก้ว เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านครับ ส าหรับเครื่องเซ็นเตอร์ตามที่คุณอนุชา 
นายกเทศมนตรี  แนะน ามามีความจ าเป็นครับ และเราจะต้องมีการปรับปรุงตัวเสาเพ่ิมด้วยครับ จะ

หารือกับฝ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินการต่อไปครับ 



๑๖ 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะครับ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมเคยปฏิบัติหน้าที่ราชการต ารวจ โดยใช้วิทยุมือถือเพ่ือใช้สื่อสารในการท างาน 
  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของราคาเครื่องละ 12,000 บาท เป็นราคาที่สูงกว่า 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดซื้อมากครับ ผมจะประสานสอบถามให้ครับว่าซื้อจาก 
ผู้จ าหน่ายที่ไหนอย่างไร  

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะครับ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

/นางมาริสา...   
นางมาริสา  เพ็ชรทอง เรียนประธานสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเรียนชี้แจง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ส าหรับการตั้งราคาตัวละ 12,000 บาท นี้ ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์รายการใดที่ปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ก็ต้องตั้งงบประมาณตามนั้น 
แต่ในการจัดซื้อ หากตามราคาท้องตลาดราคาไม่ถึงแต่คุณลักษณะครบตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ก็สามารถปรับลดลงมาได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

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

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.7 ญัตติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล      พ.ศ. 2565 (พิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)   
 ผมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 
นายประทีป  ศรีแก้ว      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ประชุมทุกท่านครับ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน
ให้เทศบาลต าบลที่วังเดินไปข้างหน้าโดยการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภายใต้การน าของกระผม ฝ่ายบริหาร และฝ่ายข้าราชการประจ า สมาชิกสภาทุกท่าน 

 ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ผมขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายกัญช์  อินทนู      เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้า 
ปลัดเทศบาล  ประชุมทุกท่านครับ ผมขอเรียนชี้แจงหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แทนท่านนายกเทศมนตรีต าบลที่วัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หลักการ 
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
(พิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  
เหตุผล 



๑๗ 
 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ. 2554  ข้อ 58  ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563  ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์
และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  และ 

/ข้อ 25... 
ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการ
พิจารณา ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจให้ความ
เห็นชอบหรืออนุมัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  
      ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 58 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 23 ข้อ 25 และเพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ
เทศบาลต าบลที่วั ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  ตามกฎหมาย มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหา  ความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเข้าวาระการประชุมเสนอ
สภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาในขั้นรับหลักการต่อไป  
 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลที่วัง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลที่วังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลที่วัง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 71,342,530.56 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 54,446,819.60 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 23,785,147.97 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 2 โครงการ รวม 

5,834,000.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ รวม 849,660.54 บาท 



๑๘ 
 

  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 1,691,830.52 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

/2. การบริหาร... 
   

     2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.1 รายรับจริง จ านวน 94,826,151.50 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร จ านวน 984,718.66 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
จ านวน 1,330,035.06 บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 620,808.24 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 

และกิจการพาณิชย์ 
จ านวน 0.00 บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 412,520.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 46,781,414.54 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 44,696,655.00 บาท 
 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,132,025.00 บาท 
 2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 71,734,598.79 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง จ านวน 20,359,441.23 บาท 
  งบบุคลากร จ านวน 28,407,762.00 บาท 
  งบด าเนินงาน จ านวน 12,300,292.26 บาท 
  งบลงทุน จ านวน 3,867,775.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน 6,799,328.30 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,132,025.00 บาท 
 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 9,858,194.00 บาท 
 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 
 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ค าแถลง... 
 

 ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลที่วัง 

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    

1. รายรับ    
        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 984,718.66 8,530,000.00 6,135,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

1,330,035.06 1,498,000.00 1,757,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 620,808.24 400,000.00 600,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

0.00 0.00 10,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 412,520.00 300,000.00 250,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,348,081.96 10,728,000.00 8,752,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 46,781,414.54 50,250,000.00 49,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

46,781,414.54 50,250,000.00 49,000,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



๒๐ 
 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 44,696,655.00 45,000,000.00 48,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

44,696,655.00 45,000,000.00 48,000,000.00 

รวม 94,826,151.50 105,978,000.00 105,752,000.00 

 
 
 
 
 

/ค าแถลง... 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลท่ีวัง 

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 20,359,441.23 25,624,186.00 25,374,903.00 

  งบบุคลากร 28,407,762.00 32,130,806.00 35,189,628.00 

  งบด าเนินงาน 12,300,292.26 19,802,308.00 20,241,250.00 

  งบลงทุน 3,867,775.00 21,669,700.00 23,728,971.00 

  งบเงินอุดหนุน 6,799,328.30 6,721,000.00 1,217,248.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 71,734,598.79 105,978,000.00 105,752,000.00 

 
 
นายกัญช์  อินทนู กระผมขอน าเสนอเก่ียวกับรายละเอียดประมาณการราคาโครงการก่อสร้างประกอบ 
ปลัดเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด

โครงการต่างๆ ปรากฎอยู่ในเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้วนะครับ   
นายบุญสม  วังบัวทอง ต่อไปนี้ก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายในรายหมวดและข้อที่เห็นว่าไม่สมควรหรือ   
ประธานสภาเทศบาล มีความเห็นเช่นไร ขอเชิญครับ 

    ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปรายเพิ่มเติม 



๒๑ 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง เมื่อที่ประชุมได้พิจาณาร่างเทศบัญญัติรายจ่ายฯ กันอย่างละเอียดถี่ถ้วนดีแล้วไม่มี     
ประธานสภาเทศบาล ผู้อภิปรายเพิ่มเติมขั้นตอนต่อไปผมขอมติในท่ีประชุมในการรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครับ 

มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีวัง มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  เห็นชอบ   12   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  งดออกเสียง   -    เสียง 

/นายบุญสม... 

 

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

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน   

นายช านาญ  เกตุบูรณะ กระผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปร มีจ านวน 3 คน ครับ    
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดย นายสัมภาส ศรีจันทร์  ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม  ไม่มี  

มติที่ประชุม มีมติให้มีคณะกรรมการ   3    ท่าน 
  เห็นชอบ     12   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง  
  งดออกเสียง       -   เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง ตามมติที่ประชุมให้คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล ที่วัง  จ านวน 3 ท่าน  ขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 
ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว กระผมขอเสนอ  นายช านาญ  เกตุบูรณะ    
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดย นายอนุชา  บุญชู   นายสัมภาส  ศรีจันทร์ 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายช านาญ 
ประธานสภาเทศบาล เกตุบูรณะ ได้รับการเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 14 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ         
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ 2 
นายระแบบ  มัคจิตร กระผมขอเสนอ  นายอนุชา  บุญชู 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดย นายลือชัย  อดิศาสกุล   นายสุชาติ  ทองเนื้อเก้า 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายอนุชา   



๒๒ 
 

ประธานสภาเทศบาล บุญชู ได้รับการเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 14 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ         
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ 3 
นายช านาญ  เกตุบูรณะ กระผมขอเสนอ นายลือชัย  อดิศาสกุล    
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดย นายระแบบ  มัคจิตร   ร.ต.อ.สุนทร  ปรุงแก้ว   
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายลือชัย 
ประธานสภาเทศบาล อดิศาสกุล  ได้รับการเลือกให้แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 14 

 /นายบุญสม... 
นายบุญสม  วังบัวทอง เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบตามจ านวนแล้ว ขอพักการประชุม  (10 นาที) 
ประธานสภาเทศบาล เพื่อให้เลขานุการสภาฯ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
นางสาววัชรี  นุ่นสังข์ ดิฉันขอเชิญทั้งสามท่านประชุมเข้าประชุม ณ ห้องกิจการสภาต่อเพื่อเลือกประธาน 
เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ    

พักการประชุม 10 นาที ตั้งแต่เวลา 11.40 น. - 11.50 น. 

นายบุญสม  วังบัวทอง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุมต่อนะครับ    
ประธานสภาเทศบาล          จากการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งผลมา       
  สรุปได้ดังนี้  คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย 
  1. นายช านาญ เกตุบูรณะ   เป็นประธานกรรมการ 
  2. นายลือชัย อดิศาสกุล   เป็นกรรมการ 
  3. นายอนุชา บุญชู   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ      
และมีคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 45 วรรค 3 ก าหนดว่าญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการซึ่งสภาจะต้องด าเนินการดังนี้ 

  1. ก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
  2. ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติ 

และหลังจากที่มีการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ต่อประธานสภาเทศบาล  กระผมขอให้ที่ประชุมก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติและ
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ 

นายช านาญ  เกตุบูรณะ กระผมขอเสนอก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติ   
สมาชิกสภาเทศบาล 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. 



๒๓ 
 

  ณ ห้องกิจการสภา เทศบาลต าบลที่วัง 
  และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรญัตติให้เสร็จภายในวัน ศุกร์ที่   

27 สิงหาคม 2564 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนายสุชาติ  ทองเนื้อเก้า นายสัมภาส ศรีจันทร์
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ หากไม่มี  ผมขอเชิญประธาน 
  คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายช านาญ  เกตุบูรณะ ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล/ ในวันศุกร์ ที่  27 สิงหาคม 2564  เวลา  09.30  น. ณ ห้องประชุม 
ประธานคณะกรรมการแปรฯ  สภาเทศบาลแห่งนี้  จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาและท่านผู้บริหารทุกท่านทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

/นายบุญสม... 

นายบุญสม  วังบัวทอง สรุปก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติ วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 
 ประธานสภาเทศบาล 08.00 น. – 16.30 น. และให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ

ในวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564  เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลที่วังแห่งนี้ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 
ประธานสภาเทศบาล ในวันจันทร์ ที่  30 สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลแห่งนี้ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
ในวาระท่ี 2 และวาระที ่3  ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายบุญสม  วังบัวทอง 5.8 ญัตติ เรื่องการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล   

 ด้วยอ าเภอทุ่งสงได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ 0618/ว 410 ลงวันที่ 17 
สิงหาคม 2564 เรื่องการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดผู้แทนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประเภทสมาชิกสภาเทศบาล มาเพ่ือให้ประธานสภาเทศบาลจัดประชุมสมาชิก
สภาเพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน จ านวน 1 คน และแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไป
ยังอ าเภอทุ่งสง เพ่ือด าเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล 1 คน 
และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพ่ือด าเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็น กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตามจ านวนที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ได้ก าหนดให้ทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ผู้แทนภาคประชาสังคม  ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนใน
จังหวัดเป็นกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 22 ของระเบียบฯ ในการสอดส่องและ



๒๔ 
 

เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
จังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นผู้แทนเพ่ือเข้าร่วมการสรรหา         
ประธานสภาเทศบาล เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
นายระแบบ  มัคจิตร กระผมขอเสนอ  นายบุญสม  วังบัวทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องโดย นายสุชาติ  ทองเนื้อเก้า  นายช านาญ  เกตุบูรณะ    
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายบุญสม   
ประธานสภาเทศบาล วังบัวทอง ได้รับการเลือกให้เป็นผู้แทนเพ่ือเข้าร่วมการสรรหาเป็นกรรมการธรรมา- 

ภิบาลจังหวัดต่อไป  ซึ่งกระผมซึ่งได้รับการคัดเลือกในวันนี้  จะเข้าร่วมประชุมเพ่ือสรร
หาในระดับอ าเภอ ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

/ที่ประชุม... 

 

ที่ประชุม ไม่มี 

นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธานสภาเทศบาล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  12.45 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก  
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1 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 


