
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยสามัญท่ี 3 / 2563  ครั้งท่ี 2 

วัน ศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้นสอง  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1  ................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
           2.1  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 3/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 
  2.2  - 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถามทั่วไป 

๓.๑  ................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 
5.1  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 5.1.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
         (วาระท่ี 2 แปรญัตติ) 
 5.1.2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
         (วาระท่ี 3 ลงมติ) 

5.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณส าหรับด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ  
 รายการที่  1  โอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อ่ืน ชุดอุปกรณ์ตัด-
ถ่าง กู้ภัยแบบไฮดรอลิก) 

 รายการที่  2  โอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะสแตนเลส) 

 รายการที่  3  โอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะเหลี่ยมสแตนเลส) 

 รายการที่  5  โอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง 
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบหาบหาม จ านวน 1 เครื่อง)  

5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองศาลา บริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ บ้านไร่ 
หมู่ที่ 1) 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
๖.๑ ................................................................................................  
6.2 ............................................................ .................................... 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

วัน ศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้นสอง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ผู้มาประชุม  ๑3  คน 
๑. นายบุญทา วงศ์มูล ประธานสภาเทศบาลฯ บุญทา วงศ์มูล 
๒. นายสมศักดิ์ อินสุข รองประธานสภาเทศบาลฯ สมศักดิ์ อินสุข 
๓. นายปั๋นแก้ว ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ ปั๋นแก้ว ศรีบุญเรือง 
๔. นายสว่าง สายค าอ้าย สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ สว่าง สายค าอ้าย 
๕. นายสมเกียรติ ตาสีมูล สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ สมเกียรติ ตาสีมูล 
๖. นายกมล อินทร์จันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ กมล อินทร์จันทร์ 
๗. นายอินสม สายขัด สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ อินสม สายขัด 
๘. นายสว่าง ธิลา สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 สว่าง ธิลา 
๙. นางสังวาลย์ ศรีวิไล สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ สังวาลย์ ศรีวิไล 

๑๐. นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ สมบูรณ์ ยารังฝั้น 
๑๑. นายอุดม ปินตา สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ อุดม ปินตา 
12. นายมงคล กันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ มงคล กันธิยะ 
13. นายจรูญโรจน์ แก้วมณี เลขานุการสภาฯ จรูญโรจน์ แก้วมณี 

      

ผู้เข้าร่วมประชุม  6   คน 
๑. นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีฯ ชุมพร จาปัญญะ 
2. นายเจริญ อุเต็ม รองนายกเทศมนตรีฯ เจริญ อุเต็ม 
3. นายธีณภัทร ค าแสน รองนายกเทศมนตรีฯ ธีณภัทร ค าแสน 
4. นายสมเพชร ฝ่ายริพล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมเพชร ฝ่ายริพล 
5. นางสาวนฤมล พงศ์ธิ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล พงศ์ธิ 
6. นางสาวเพียงพินิจ ทีปต์จิร  คนงานทั่วไป เพียงพินิจ ทีปต์จิร 
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เริ่มประชุมเวลา  09.0๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนกล่าวเปิดประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ระเบียบวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง เป็นการประชุมสมัย 
เลขานุการสภาฯ สามัญที่  3/2563 ครั้งที่  2 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวัน อังคารที่  18 สิงหาคม 2563        

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. รายงานทั้งหมด 22 หน้า กล่าวโดยสรุป ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 1 เรื่อง คือ 1.๑ การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลบ้านแหวนชั่วคราว, ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม มีการ
รับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง คือ รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 
2/2563 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรอง
รายงานการประชุม เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง, ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้
ถามทั่วไป ไม่มี, ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา
เสร็จแล้ว มี 2 เรื่อง 4.1  รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบของคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นสามัญ เพ่ือพิจารณากรณีที่มีผู้ อุทิศให้ เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบ ล       
บ้านแหวน (โครงการเชียงใหม่วิวดอย) ซึ่งมีประธานคณะกรรมการสภาสามัญ คือ    
นายสมเกียรติ ตาสีมูล ได้แจ้งหลักการและเหตุผลรวมทั้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
สภาสามัญ ซึ่งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นสามัญ มีมติให้ส่งคืนเรื่องดังกล่าวให้ทาง    
ฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ให้ประธานสภาเทศบาลเพ่ือด าเนินการต่อไป     
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 11 คน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 คน และ4.2 รายงาน
ผลการพิจารณาตรวจสอบของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นสามัญเพ่ือพิจารณากรณีที่มี    
ผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน (โครงการแสนสราญ) ซึ่งคณะกรรมการ
มีมติเห็นควรรับโอนไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในความดูแลของทางเทศบาล ซึ่งที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบ 11 คน ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 1 คน, ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 
(เพ่ือพิจารณา) มี 2 เรื่อง 5.1 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
เนื่องจากนายขวัญชัย ศิริ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ ซึ่งได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้โอน(ย้าย) ไปด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2563 ซึ่งมีผลท าให้ต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนว่างลง เนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติของการเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นฯ สภาเทศบาลฯ จึงได้ เสนอ        
นายจรูญโรจน์ แก้วมณี ปลัดเทศบาลฯ เป็นเลขานุการสภาฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รายละเอียดปรากฏในรายงานหน้าที่ 6-7, 5.2 ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ) รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่  7-19 นายกเทศมนตรีฯ 
เป็นผู้แถลงหลักการและเหตุผล ในการน าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

/ร่างงบประมาณ... 
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 ร่างงบประมาณนี้ได้น าเสนองบประมาณ 82,650,000 บาท ปรากฏในหน้าที่ 10 

จากนั้นประธานสภาได้หารือในที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกท่านว่าให้พิจารณาตามราย
แผนงานเริ่มจากแผนงานบริหารงานทั่วไป จนถึงแผนงานสุดท้ายคือแผนงานงบกลาง 
ซึ่งได้มีการอภิปรายสอบถามรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมที่ได้น าส่งให้
สมาชิกฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อพิจารณาครบทุกแผนงานแล้ว ประธานสภาฯ  
ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีองค์ประชุมครบทั้ง 11 ท่าน และท าการลงมติ ในขั้น  
รับหลักการ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เห็นชอบ 11 คน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 คน รับหลักการในเวลา 11.30 น. 
จากนั้นด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือรับค าแปรญัตติ ที่ประชุมลงมติ
เห็นชอบที่ 5 ท่าน มีการเสนอชื่อและผู้รับรอง ตามกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ 
ซึ่งประกอบด้วย 5 ท่าน คือ 1. นายสว่าง สายค าอ้าย ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. นายกมล อินทร์จันทร์ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 3.นายปั๋นแก้ว ศรีบุญเรือง  
4.นายมงคล กันธิยะ 5.นางสังวาล ศรีวิไล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จากนั้นเป็นการ
หารือในที่ประชุมจะใช้เวลารับค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ และสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ 
แต่ทั้งนี้ตามระเบียบต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่ที่สภาฯ ได้มีมติรับหลักการ     
ซึ่งมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ถึง   
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 (ในเวลา 08.30 น.- 16.30 น.) ข้อความส่วนนี้ปรากฏ
อยู่ในรายงานการประชุมหน้าที่ 18-19 ซึ่งมีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง        
1 เสียง จากนั้นเข้าสู่วาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งรายละเอียดนั้นจะปรากฏในรายงานการ
ประชุม เริ่มตั้งแต่หน้าที่ 19-22 รายงานการประชุมได้รับการตรวจจากคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม และคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภา      
ทั้ง 3 ท่านได้ลงนามแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และหากพบข้อผิดพลาด
ให้แจ้งทางเลขานุการสภาฯ ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

นายบุญทา  วงศ์มูล  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานรายละเอียดทั้งหมดว่าจะต้องมีการ      
ประธานสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติมตรงจุดใดบ้าง ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบความถูกต้อง

อีกครั้ง สอบถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าหาก
ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 
3/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สมาชิกท่านใดเห็นชอบผมขอมติ    
โดยการยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม   รับรอง           11    คน 
  ไม่รับรอง  -   คน 
  งดออกเสียง  1 คน 

 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 
18 สิงหาคม 2563 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถามท่ัวไป 

-ไม่มี- 

 

 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  

4.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาค าแปรญัตติ 
 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายบุญทา  วงศ์มูล เรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นชี้แจงผลการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสว่าง  สายค าอ้าย           ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
สมาชิกสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภาเทศบาลต าบล 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ บ้านแหวนได้แต่งตั้งและมอบหมายในการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 

18 สิงหาคม 2563 ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติ
ตามที่ได้รับมอบหมายและได้มีการประชุมเพ่ือรับค าแปรญัตติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 
2563 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 (ในเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.) คณะกรรมการ
แปรญัตติได้เลือกประธานกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และ     
ได้มีมติให้ นายสว่าง สายค าอ้าย เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ และปรากฏว่าไม่มี
ผู้ใดแจ้งความประสงค์ในการยื่นแบบขอเสนอแปรญัตติ ดังนั้น จึงขอน าส่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับรับหลักการ) ส่งคืนให้
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 5.1.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       (วาระท่ี 2 แปรญัตติ)  

นายบุญทา  วงศ์มูล ต่อไปจะเป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ในระเบียบวาระท่ี 
ประธานสภาเทศบาล 5.1.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (วาระที่ 2 แปรญัตติ)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่
สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

 - เนื่องจากไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติไม่ได้สงวนความเห็นไว้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 50  

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาฯ มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบจ านวนสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  ก่อนที่จะด าเนินการลงมติ อ้างถึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 27 การประชุมสภาเทศบาลฯ ต้องมีสมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
(มอบหมายให้เลขานุการสภา ตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมที่จะด าเนินการลงมติได้
หรือไม่) 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ขออนุญาตรายงานท่านประธานฯ ขณะนี้มีองค์ประชุม 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปของการพิจารณาร่าง        

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ 2 วาระ 
แปรญัตติ) 

/นายบุญทา วงศ์มูล... 
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นายบุญทา  วงศ์มูล  ต่อไปจะด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ตามระเบียบวาระที่  
ประธานสภาเทศบาล 5.1.1 การลงมติของสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน วาระที่ 2 แปรญัตติ ผมจะขอมติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 78 ล าดับการลงมตินั้น ให้ลงมติในญัตติ
สุดท้ายก่อน แล้วย้อนเป็นล าดับไปตามญัตติต้น 

 ขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ คือ
ให้คงร่างเดิมตามที่รับหลักการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ผมขอมติโดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
  งดออกเสียง  1 คน  

 5.1.2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       (วาระท่ี 3 ลงมติ) 

นายบุญทา  วงศ์มูล เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล ได้ให้ความเห็นชอบ วาระท่ี 2 แปรญัตติแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล จะด าเนินการประชุม ในระเบียบวาระที่ 5.1.2 เข้าสู่วาระที่ 3 วาระลงมติ ระเบียบที่

เกี่ยวข้องในวาระนี้คือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี
การอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า
จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ในวาระที่ 3 นี้ จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ ฉะนั้นผมขอมติ
ที่ประชุมสภาเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต่อไป   

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ผมขอมติโดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 
นายจรูญโรจน์  แก้วมณี หลังจากท่ีสภาฯ ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ให้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 แล้ว จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล   

พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลต าบล       
ให้ประธานสภาเทศบาล ส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอ เพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ให้ประธานสภาส่งไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตาม    
วรรคหนึ่ง ให้เสร็จ และส่งคืนประธานสภาเทศบาล ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับ
ร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัตินั้น  

 ทางฝ่ายกิจการสภาฯ จะได้เร่งจัดท ารายงานการประชุมและประสานงานกับผู้ที่
เกีย่วข้องเพ่ือด าเนินการจัดท าเอกสารและจัดส่งทางอ าเภอเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 

/5.2 ขออนุมัติ... 
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5.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณส าหรับด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ  

นายบุญทา  วงศ์มูล แจ้งให้นายกเทศมนตรี เจ้าของญัตติได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความเข้าใจ 
นายชุมพร  จาปัญญะ 5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณส าหรับด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์  
นายกเทศมนตรีฯ จ านวน 5 รายการ 
 หลักการ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ตั้ ง

งบประมาณไว้ตามแผนงานต่างๆ และการโอน การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวนั้น สามารถด าเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เทศบาลต าบลบ้านแหวน มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 5 รายการ รวมงบประมาณ 1,189,000 บาท เนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในส านักงานและเพ่ือให้บริการประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 เหตุผล 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหวน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่

จ านวน 5 รายการงบประมาณ 1,189,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 

 รายการที่ 1 
 โอนลด 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 87 แผนงาน

บริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 800,000 บาท 
ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 500,000 บาท 

 โอนตั้งรายการใหม่ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อ่ืน ชุดอุปกรณ์ตัด-ถ่างกู้ภัยแบบ 
ไฮดรอลิก โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 500,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตัด-ถ่าง กู้ภัยแบบไฮดรอลิก จ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 

 (1) เครื่องตัดและถ่างในตัวเดียวกัน 
 (2) เครื่องดึง-ดัน 
 (3) อุปกรณ์เพ่ิมความยาวเครื่องดึง-ดัน ขนาด 10 นิ้ว 
 (4) สายไฮโดรลิก ขนาดยาว 20 ฟุต 
    (5) เครื่องก าเนิดก าลัง 

 
/เนื่องจาก... 
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 - เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 

2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 
หน้าที่ 190 ล าดับที่ 5 

 รายการที่ 2 
 โอนลด 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 87 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 800,000 บาท 
ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 140,000 บาท 

 โอนตั้งรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

รายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะสแตนเลส โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 140,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส จ านวน 50 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 (1) โต๊ะสแตนเลส หนา 1.0 มม. 
 (2) ขนาด กว้าง 70 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 75 ซม. 
 - เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ  1 

ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 

2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1 

 รายการที่ 3 
 โอนลด 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 - หน้า 87 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 
800,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 69,000 บาท 

 - หน้า 98 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงานหมวด
ค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ  

 โครงการเพ่ิมศักยภาพกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 
400,000 บาท โอนเพิ่ม 100,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 26,000 บาท 

 รวมงบประมาณที่ขอโอนลด จ านวน 95,000 บาท 
 

/โอนตั้งรายการใหม่... 
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 โอนตั้งรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

รายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหลี่ยมสแตนเลส โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 
95,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหลี่ยมสแตนเลสจ านวน 25 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 โต๊ะเหลี่ยมสแตนเลส หนา 1.0 มม. ขนาด กว้าง 75 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. 
 - เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 

2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1 

 รายการที่ 4 
 โอนลด 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 87 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 800,000 บาท 
ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 4,000 บาท 

 โอนตั้งรายการใหม่ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเทสกล้องวงจรปิด 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 4,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเทสกล้องวงจรปิด จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

 (1) จอ LCD Screen 
 (2) มีช่อง VGA/HDMI 
 (3) Video test ชนิด NTSC/PAL 
 (4) มี Power Adapter และแบตเตอรี่ 
 - เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 

2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 
หน้าที่ 225 ล าดับที่ 19 

 
 
 

/รายการที่ 5... 
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 รายการที่ 5 
 โอนลด 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 98 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการ
เพ่ิมศักยภาพกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 400,000 บาท 
โอนเพิ่ม 100,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 450,000 บาท 

 โอนตั้งรายการใหม่ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ า
ดับเพลิงแบบหาบหาม จ านวน 1 เครื่องโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 450,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบหาบหาม จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 

 (1) เครื่องสูบน้ าขนาด 46 แรงม้า 
 (2) หัวฉีดอลูมิเนียม ขนาด 2.5 x 15 นิ้ว จ านวน 1 อัน 
 (3) สายส่งน้ า ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จ านวน 1 เส้น พร้อมข้อต่อ 1 ชุด 
 (4) ท่อดูด ขนาด 3 นิ้ว ยาว 10 ฟุต จ านวน 1 ท่อน พร้อมข้อต่อท่อดูด จ านวน 1 ชุด 
 (5) ตะแกรงอลูมิเนียม 3 นิ้ว จ านวน 1 อัน 
 (6) แบตเตอรี่ 1 ลูกเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ 1 เครื่อง 
 (7) ตะกร้าหวาย 1 อัน 
 (8) กรวยกรองน้ ามัน 1 อัน 
 (9) เครื่องมือซ่อมบ ารุงประจ าเครื่อง 1 ชุด 
 - เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 

2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 
ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 1 

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที่ 5.2 โดยให้สมาชิกฯ อภิปรายสอบถาม 

ทีละรายการ เริ่มจากรายการที่ 1 มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม ่
นายปั๋นแก้ว  ศรีบุญเรือง สอบถามรายการที่ 1 โอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อ 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุดอุปกรณ์ตัด-ถ่างกู้ภัยแบบไฮดรอลิก ขอสอบถามว่าด าเนินการจัดซื้อเฉพาะชุด

อุปกรณตั์ด-ถ่างกู้ภัยแบบไฮดรอลิก หรือจัดซื้ออุปกรณด์ังกล่าวฯ พร้อมรถยนต์ 
นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น สอบถามรายการที่ 1 ในส่วนของรายการที่ขออนุมัติโอนลด ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
สมาชิกสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 87 แผนงานบริหารงานทั่วไป        

งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เนื่องจากเห็นว่าเป็นงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายที่
ใช้ในการเลือกตั้ง อยากสอบถามว่าถ้ามีการด าเนินการเลือกตั้งจะมีผลกระทบกับ
งบประมาณในส่วนนี้หรือไม่ 

/นายชุมพร จาปัญญะ... 
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นายชุมพร  จาปัญญะ รายการที่ 1 โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตัด-ถ่าง 
นายกเทศมนตรีฯ กู้ภัยแบบไฮดรอลิก ในส่วนนี้จัดซื้อเฉพาะชุดอุปกรณ์ตัด-ถ่างกู้ภัยแบบไฮดรอลิกเท่านั้น 

ส่วนรายละเอียดที่เห็นว่ามีรถยนต์ ส่วนนี้คือรายละเอียดกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ     
ทีน่ ามาใช้ในการอ้างอิง  

 - งบประมาณในส่วนที่ขออนุมัติโอนลด หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในส่วนนี้เป็นงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ซึ่งงบประมาณที่ขออนุมัติโอนลดเป็นงบประมาณที่
พิจารณามาแล้วว่าไม่ได้ด าเนินการ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าว เพ่ือน ามา
ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ส าหรับบริการประชาชน และพัฒนาในส่วนอื่นต่อไป  

นายบุญทา  วงศ์มูล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมรายการที่ 1 หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ รายการที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม ่

นายกมล  อินทร์จันทร์ สอบถามรายการที่ 2 โอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์

ส านักงาน โต๊ะสแตนเลส ขอสอบถามว่าน าไปใช้ในส่วนใดบ้าง ใช้ส าหรับกิจกรรมของ
เทศบาลฯ ในส่วนของส านักงาน หรือศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักต าบลบ้านแหวน 
และสอบถามว่าถ้าประชาชนมีความต้องการยืมครุภัณฑ์ในส่วนนี้เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ
หมู่บ้านหรือชุมชน สามารถยืมครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้ได้หรือไม่ 

นายชุมพร  จาปัญญะ รายการที่ 5 โอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
นายกเทศมนตรีฯ โต๊ะสแตนเลส เนื่องจากโต๊ะแบบเดิมที่ใช้ในกิจกรรมของทางเทศบาลช ารุดเสียหาย

จ านวนหลายตัว จึงขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส ซึ่งมีความแข็งแรงคงทนมากกว่า     
และเพ่ือน ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล เช่น กิจกรมของทางชมรมผู้สูงอายุที่มี
ประจ าทุกเดือน และบริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลฯ ส่วนเรื่องการ
ยืมครุภัณฑ์ถ้าหมู่บ้านมีความต้องการและความจ าเป็นสามารถยืมครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์ และระเบียบที่ทางเทศบาลฯ ก าหนด 

นายบุญทา  วงศ์มูล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมรายการที่ 2 หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ รายการที่ 3  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม หรืออภิปราย 

นายบุญทา  วงศ์มูล ไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมรายการที่ 3 หรือไม่ ผมขอเข้าสู่ รายการที่ 4  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม หรืออภิปราย 

นายบุญทา  วงศ์มูล ไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมรายการที่ 4 หรือไม่ ผมขอเข้าสู่ รายการที่ 5  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม ่
นายชุมพร  จาปัญญะ รายการที่ 5 โอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อเครื่องสูบน้ า  
นายกเทศมนตรีฯ ดับเพลิงแบบหาบหาม ในส่วนนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ในหมู่บ้านที่อยู่ในซอย         

ซึ่งรถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปถึงได้ จึ งมีความจ าเป็นต้องมีเครื่องสูบน้ า
ดับเพลิงแบบหาบหามเข้ามาช่วย ซึ่งเครื่องสูบน้ าดังกล่าวฯ สามารถสูบน้ าจากบ่อน้ า 
หรือล าเหมืองที่มีน้ าในบริเวณใกล้เคียงได้  

/นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น... 
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นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น ผมขอสอบถามถ้าในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุไม่มีบ่อน้ า หรือล าเหมือง ที่สามารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล สูบน้ าได้ ในส่วนนี้จะมีการด าเนินการอย่างไร 
นายชุมพร  จาปัญญะ ในส่วนนี้อาจจะด าเนินการสูบน้ าจากรถดับเพลิงที่ไม่สามารถเข้าไปในซอยได้  
นายกเทศมนตรีฯ ซ่ึงถ้าจะใช้สายจากรถดับเพลิงก็อาจจะเข้าไปไม่ถึงในบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

นายปัน๋แก้ว  ศรีบุญเรือง สอบถามเรื่องเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบหาบหาม ส่วนนี้จะน าไปใช้ส าหรับงานดับเพลิง  
สมาชิกสภาเทศบาล เหตุไฟไหมอ้ย่างเดียว หรือสามารถน าไปใช้กับการสูบน้ าท่วมขังด้วย  

นายชุมพร  จาปัญญะ ส าหรับเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบหาบหาม เป็นเครื่องสูบน้ าแรงดันสูง 
นายกเทศมนตรีฯ ที่ใช้เฉพาะเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเครื่องสูบน้ าแบบปกติที่ใช้ในการช่วยระบายน้ าท่วมขัง   

ทางเทศบาลฯ มีอยู่แล้ว 2 เครื่อง ใช้ในส่วนนี้ในการช่วยเหลือการระบายน้ าท่วมขัง  

นายบุญทา  วงศ์มูล  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้อภิปรายแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณส าหรับ

ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ โดยขอมติทีละรายการ 
 - ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ รายการที่ 1 
 โอนลด 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 87 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 800,000 บาท 
ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 500,000 บาท 

 โอนตั้งรายการใหม่ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อ่ืนชุดอุปกรณ์ตัด-ถ่างกู้ภัยแบบ 
ไฮดรอลิก โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 500,000 บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตัด-ถ่าง กู้ภัยแบบไฮดรอลิกจ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 

 (1) เครื่องตัดและถ่างในตัวเดียวกัน 
 (2) เครื่องดึง-ดัน 
 (3) อุปกรณ์เพ่ิมความยาวเครื่องดึง-ดัน ขนาด 10 นิ้ว 
 (4) สายไฮโดรลิก ขนาดยาว 20 ฟุต 
 (5) เครื่องก าเนิดก าลัง 
 - เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 

2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 
หน้าที่ 190 ล าดับที่ 5 

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมติ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

/นายบุญทา วงศ์มูล... 
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นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ รายการที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล โอนลด 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 87 แผนงาน

บริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 800,000 บาท 
ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 140,000 บาท 

 โอนตั้งรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

รายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะสแตนเลส โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 140,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส จ านวน 50 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 (1) โต๊ะสแตนเลส หนา 1.0 มม. 
 (2) ขนาด กว้าง 70 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 75 ซม. 
 - เนื่ องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 

2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1 

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมติ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ รายการที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล โอนลด 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 - หน้า 87 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 
800,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 69,000 บาท 

 - หน้า 98 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการเพ่ิมศักยภาพกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 400,000 บาท โอนเพ่ิม 100,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 
จ านวน 26,000 บาท 

 รวมงบประมาณที่ขอโอนลด จ านวน 95,000 บาท 
 โอนตั้งรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

รายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะเหลี่ยมสแตนเลส โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 
95,000 บาท 

/เพ่ือจ่าย... 
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 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหลี่ยมสแตนเลสจ านวน 25 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 โต๊ะเหลี่ยมสแตนเลส หนา 1.0 มม. ขนาด กว้าง 75 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. 
 - เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 

2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1 

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมติ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ รายการที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล โอนลด 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 87 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ800,000 บาท  
ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 4,000 บาท 

 โอนตั้งรายการใหม่ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องเทสกล้องวงจรปิด 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 4,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเทสกล้องวงจรปิด จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

 (1) จอ LCD Screen 
 (2) มีช่อง VGA/HDMI 
 (3) Video test ชนิด NTSC/PAL 
 (4) มี Power Adapter และแบตเตอรี่ 
 - เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 

2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 
หน้าที่ 225 ล าดับที่ 19 

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมติ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

/นายบุญทา วงศ์มูล... 
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นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ รายการที่ 5 
ประธานสภาเทศบาล โอนลด 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 98 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการ
เพ่ิมศักยภาพกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 400,000 บาท 
โอนเพิ่ม 100,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 450,000 บาท 

 โอนตั้งรายการใหม่ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ า
ดับเพลิงแบบหาบหาม จ านวน 1 เครื่องโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 450,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบหาบหาม จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 

 (1) เครื่องสูบน้ าขนาด 46 แรงม้า 
 (2) หัวฉีดอลูมิเนียม ขนาด 2.5 x 15 นิ้ว จ านวน 1 อัน 
 (3) สายส่งน้ า ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จ านวน 1 เส้น พร้อมข้อต่อ 1 ชุด 
 (4) ท่อดูด ขนาด 3 นิ้ว ยาว 10 ฟุต จ านวน 1 ท่อน พร้อมข้อต่อท่อดูด จ านวน 1 ชุด 
 (5) ตะแกรงอลูมิเนียม 3 นิ้ว จ านวน 1 อัน 
 (6) แบตเตอรี่ 1 ลูกเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ 1 เครื่อง 
 (7) ตะกร้าหวาย 1 อัน 
 (8) กรวยกรองน้ ามัน 1 อัน 
 (9) เครื่องมือซ่อมบ ารุงประจ าเครื่อง 1 ชุด 
 - เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 

2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 
ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 1 

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมติ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 
 

5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองศาลา บริเวณหน้าร้านคาร์แคร์  
บ้านไร่ หมู่ที่ 1) 

นายบุญทา  วงศ์มูล แจ้งให้นายกเทศมนตรี เจ้าของญัตติได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความเข้าใจ 

นายชุมพร  จาปัญญะ 5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณ พ.ศ.2563 

/หลักการ... 
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 หลักการ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาล

ต าบลบ้านแหวน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562       
ที่ผ่านมา หน้าที่ 146 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมือง
ศาลา บริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร 
มอก.1166-2536 จ านวน 15 ท่อน 

 เหตุผล 
 กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแหวน มีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชี้แจงโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองศาลา บริเวณหน้า 
ร้านคาร์แคร์ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 รายละเอียดดังนี้ 

 จากเดิม 
 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองศาลา บริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ 

บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ขนาดกกว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร มอก.1166-2536 จ านวน 
15 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ F-01-63 

 เป็นข้อความใหม่ดังนี้ 
 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองศาลา บริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ 

บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ขนาดกกว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร มอก.1166-2559 จ านวน 
15 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ F-01-63 

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที่ 5.3 

นายชุมพร  จาปัญญะ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองศาลา บริเวณหน้าร้านคาร์แคร์  
นายกเทศมนตรีฯ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จากเดิม มอก.1166 -2536 เป็น มอก.

1166-2559 เนื่องจาก มอก. เดิมเลิกใช้ไปแล้ว แต่ทั้งนี้รายละเอียดและงบประมาณ
ส่วนอื่นยังคงเดิม  

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี เพ่ิมเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง มอก. เนื่องจากเดิมมีการก าหนดไว้ตั้งแต่ปี  
ปลัดเทศบาลฯ 2536 และทางเทศบาลฯ ได้ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง แต่ยังไม่ได้ท าสัญญา ซึ่งมีปัญหา

เนื่องจากทางผู้รับจ้างจัดหาท่อเหลี่ยม มอก.1166-2536 ดังกล่าวนี้แล้วไม่มี เพราะ 
ได้มีการยกเลิกใช้ มอก. ดังกล่าวไปแล้ว จึงต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจง และ
เริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างรายใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจท าให้การด าเนินการล่าช้า 
ขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบและเข้าใจร่วมกันในส่วนนี้ด้วย 

นายบุญทา  วงศ์มูล  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้อภิปรายแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  
 5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 (โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองศาลา บริเวณ
หน้าร้านคาร์แคร์ บ้านไร่ หมู่ที่ 1)  

 จากเดิม 
 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองศาลา บริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ 

บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ขนาดกกว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร มอก.1166-2536 จ านวน 
15 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ F-01-63 

/เป็นข้อความใหม่... 
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 เป็นข้อความใหม่ดังนี้ 
 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองศาลา บริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ 

บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ขนาดกกว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร มอก.1166-2559 จ านวน 
15 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ F-01-63 

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมติ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายบุญทา  วงศ์มูล  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาฯ อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรือแสดง

ความคิดเห็นได้ 
นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น สอบถามเรื่องความพร้อมของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เนื่องจากไม่มีนานมานี้ เกิดเหตุไฟไหม้  
สมาชิกสภาเทศบาล กองหญ้าบริเวณ หมู่ที่ 10 ซึ่งผมได้โทรแจ้งกับ ทางเทศบาลฯ แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกให้

รอเนื่องจากต้องรอการรายงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ผมโทรศัพท์เข้ามาครั้งที่ 2 
รถดับเพลิงก็ยังไม่ได้ออกไป ในส่วนนี้ผมขอฝากในเรื่องของความพร้อมในการออก
ช่วยเหลือ หรือออกเหตุไฟไหม้ด้วย ขอให้พร้อมที่จะออกช่วยเหลือทันที เพราะถ้าล่าช้า
ไปมากกว่านี้อาจจะท าให้เกิดความเสียหายได ้และเสนอแนะควรจะมีโทรศัพท์สายตรงที่
จะแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้โดยตรง เพ่ือความรวดเร็ว 

นายกมล  อินทร์จันทร์ สอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนนที่โดนน้ ากัดเซาะตลิ่งพัง หมู่ที่ 13 ตอนนี้ด าเนินการ 
สมาชิกสภาเทศบาล ถึงขั้นตอนใดแล้ว เนื่องจากว่าถนนสายดังกล่าว เป็นถนนสายหลัก ชาวบ้านใช้สัญจร  

อาจท าให้เกิดอันตรายได้ เพระตอนนี้น้ าเซาะตลิ่งพังไปมาก  
 - สอบถามเรื่องการจัดเก็บภาษี เนื่องจากมีชาวบ้านหลายท่านสอบถามเพราะยังไม่

เข้าใจในเรื่องการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ ซึ่งบางรายได้รับหนังสือจากเทศบาลฯ แต่เป็น
ชื่อของเจ้าของที่ดินคนเดิมที่เสียชีวิตไปแล้ว จึงไม่เข้าใจในส่วนนี้ว่าจะต้องด าเนินการ
อย่างไร และในส่วนร้านค้าที่มีการยกเลิกไปแล้ว แต่ยังได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลฯ
ส่วนนี้ต้องด าเนินการอย่างไร ผมขอเสนอแนะเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว
ให้กับชาวบ้านหรือผู้เสียภาษีได้รับทราบ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงในเรื่องนี้อีกครั้ง 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล แจ้งเชิญสมาชิกฯ ร่วมงานท าบุญสร้างพระธาตุ ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2563  
สมาชิกสภาเทศบาล ณ วัดปู่ฮ่อ 
 - ผมขอฝากเรื่องถนนล าเหมืองไหล่ร้อง หมู่ที่ 3 ซึ่งมีดินโคลนขังบริเวณดังกล่าว และ   

มีเหตุน้ าท่วมขัง ผมสังเกตบริเวณหลังร้านมหาวรรณา มีการท าฝากรางปิดล าเหมือง     
ไม่ทราบว่าได้ด าเนินการขออนุญาตกับทางเทศบาลฯ หรือไม่ เพราะกลัวว่าจะมีดินโคลน
ขังในบริเวณดังกล่าว และท าให้เกิดน้ าท่วมขังเพราะไม่สามารถระบายน้ าได้ ขอฝากทาง
กองช่างเข้าไปตรวจสอบพื้นท่ีดังกล่าวด้วย 

 - ทางหมู่บ้านพรภัทร สอบถามว่าจะมีการขุดลอกล าเหมืองสายแม่ท่าช้างหรือไม่  
เพราะถ้ามีฝนตกหนักท าให้น้ าขึ้นสูง ชาวบ้านเกรงว่าจะท าให้เกิดน้ าท่วมบริเวณนั้น 

นายชุมพร  จาปัญญะ กรณเีหตุไฟไหม ้ในส่วนนี้ทางเทศบาลฯ มีการจัดเวรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจ าทุกวัน 
นายกเทศมนตรีฯ ไม่เว้นวันหยุด ในส่วนเรื่องการด าเนินการล่าช้า จะเรียกทางหัวหน้างานป้องกันฯ เข้ามา

ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง และหาแนวทางการแก้ไขปรับเปลี่ยนวิธีการให้ดีข้ึนต่อไป 
/เรื่องการซ่อมแซม... 
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 - เรื่องการซ่อมแซมถนนที่ตลิ่งพัง หมู่ที่ 13 ได้ด าเนินการอนุมัติแล้ว และจะได้เร่งทาง

ผู้รับจ้างให้เข้าไปด าเนินการโดยเร็ว 
 - เรื่องถนนล าเหมืองสายร้อง หมู่ที่ 3 การส ารวจการขุดลอดล าเหมือง ผมแจ้งทางช่าง

ให้ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้าน และออกส ารวจความต้องการล าเหมืองหรือส่วนไหนที่
ต้องการด าเนินการขุดลอกซึ่งได้ออกส ารวจเรียบร้อยแล้ว ในส่วนที่มีปัญหาจะแจ้งทาง
ช่างเข้าไปส ารวจอีกครั้ง ส าหรับรางระบายน้ าที่มีความตื้นนั้นจะขอความอนุเคราะห์   
รถดูดโคลนจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการด าเนินการ แต่ขอเป็นสายทาง
ส าคัญ และมีปัญหาดินโคลนขังมาก  

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี เพ่ิมเติมเรื่องการแจ้งเหตุไฟไหม้ ในส่วนนี้จะต้องดูว่าเป็นเรื่องไหน ถ้ามีการแจ้งเหตุ  
ปลัดเทศบาลฯ ไฟไหม้หญ้า ทางเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นการร้องเรียนเรื่องการเผาหรือไม่ 

ซึ่งอาจจะเป็นในส่วนของงานสาธารณสุขฯ ส าหรับในส่วนของงานดับเพลิงมีการจัด
เจ้าหน้าที่เวรไว้ตลอดเวลา และเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีจ ากัด บางคนก็ต้องท างาน      
ในส่วนอ่ืนด้วย ขอให้รับทราบและเข้าใจในส่วนนี้ด้วย ทั้งนี้ถ้าเกิดปัญหาความล่าช้าท่าน
สามารถแจ้งกับทางฝ่ายบริหารได้ทันที เพ่ือหาผู้รับผิดชอบ และหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดต่อไป 

 - เรื่องการจัดเก็บภาษี เนื่องจากเป็นปีแรกที่เริ่มด าเนินการภาษีรูปแบบใหม่ ซึ่งมีปัญหา
หลายรูปแบบเช่นกัน ในส่วนนี้ขอแนะน าให้ท่านแจ้งกับทางเจ้าของที่ดินเข้ามาคุยกับ
ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและให้ค าปรึกษาเรื่องภาษี  
เพ่ือจะได้ทราบ และเข้าใจชัดเจน เพราะแต่ละท่านก็มีปัญหา หรือรูปแบบวิธีการช าระ
ภาษีท่ีแตกต่างกัน ฝากแจ้งให้เข้ามาปรึกษาทางเจ้าหน้าที่จะดีกว่า  

นายปั๋นแก้ว  ศรีบุญเรือง สอบถามการด าเนินการเรื่องหินคลุกด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามโครงการเสริมไหล่ทางบริเวณบ้านศรีจุม หมู่ที่ 13 อยากทราบหมดสัญญาหรือ

ประกันแล้วหรือยัง เพราะไหล่ทางบริเวณมีปัญหาน้ าท่วมขังมาก เนื่องมาจากการ
ด าเนินการก่อสร้างดังกล่าว ขอฝากหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 

 - เสนอแนะเรื่องข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ ตัวอย่างต าบลป่าตึงงาม มีการ
ด าเนินการเสียค่าธรรมเนียม 40 บาท แจกจ่ายถุงขยะ 5 ใบ แต่ถ้าใช้ถุงขยะเกินกว่าที่
ก าหนดจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมอีก 40 บาท ซึ่งถ้าด าเนินการได้จะเป็นเรื่อง 
ที่ดี แต่ทั้งนี้ไม่ทราบว่าจะผิดระเบียบฯ หรือไม่ ขอเสนอแนะถ้ามีกิจกรรมในหมู่บ้าน
อยากให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ชาวบ้านด าเนินการคัดแยกขยะด้วย 

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น เรื่องการเตรียมความพร้อมในการออกเหตุไฟไหม้ดับเพลิง ผมขอฝากให้มีการปรับปรุง 
สมาชิกสภาเทศบาล แก้ไขให้มีการเตรียมความพร้อมและออกเหตุอย่างรวดเร็ว  และเสนอแนะควรจะมี

โทรศัพท์สายตรงที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้โดยตรง เพ่ือความรวดเร็ว 

นายมงคล  กันธิยะ สอบถามเรื่องการจัดซื้อรถกระเช้าด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว เพราะจะได้น ามาใช้ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชน์ในอีกหลายๆ ส่วน เช่น การซ่อมไฟฟ้า ตัดกิ่งไม้ จะได้มีรถไว้บริการชาวบ้าน

ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

นายกมล  อินทร์จันทร์ สอบถามเพ่ิมเติมเรื่องการจัดเก็บภาษีตามที่เทศบาลฯ มีหนังสือแจ้งไป จะเป็นผู้ที่มี  
สมาชิกสภาเทศบาล กิจการร้านค้า หรือห้องแถว ห้องเช่า มีการแยกการส่งหนังสืออย่างไร และผู้ที่ไม่มี

รายได้ หรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ไม่ต้องเสียภาษีใช่หรือไม่ เนื่องจากชาวบ้านสงสัยว่าท าไม
บางรายถึงไม่ได้รับหนังสือจากทางเทศบาลฯ ขอให้ชี้แจงเพ่ือความชัดเจนในส่วนนี้อีกครั้ง 

 
/นายจรูญโรจน์ แก้วมณี... 
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นายจรูญโรจน์  แก้วมณี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ้ามีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องช าระภาษี 
ปลัดเทศบาลฯ ทั้งหมด รวมมูลค่าที่ทางกรมธนารักษ์ท าการประเมินไม่ถึง 50 ล้านบาท จะต้องช าระ

ภาษี แต่เนื่องจากได้รับการยกเว้น จึงไม่ต้องช าระภาษีส่วนนี้ ถ้าท่านมีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างบ้านพักอาศัย รวมกันไม่ถึง 50 ล้านบ้าน ได้รับการยกเว้น จึงไม่ต้องช าระภาษสี่วน
นี้ แต่ถ้าท่านประกอบกิจการอื่นที่มีรายได้ ท่านจะต้องช าระภาษีตามที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ถ้าไม่มีหนังสือแจ้ง คือท่านได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระภาษีดังกล่าว 

 - แจ้งเบอร์โทรศัพท์ สายด่วนงานกู้ชีพกู้ภัยสามารถแจ้งได้ท่ีเบอร์ 061-1876677 
 และสายด้วยงานป้องกันฯ หรือแจ้งเหตุไฟไหม้ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  
 065-7315660 แต่ทั้ งนี้ถ้ามีปัญหาสามารถโทรศัพท์สายหลักเทศบาลต าบล       

บ้านแหวน  

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื่องการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ตอนนี้ด าเนินการท าสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  
นายกเทศมนตรีฯ และอยู่ระหว่างการด าเนินการส่งมอบรถกระเช้า  
 - เรื่องการถมหินคลุก ด าเนินการท าสัญญากับทางผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอ

การด าเนินการ ทั้งนี้ต้องดูสภาพอากาศด้วย เพ่ือให้การซ่อมแซมมีประสิทธิภาพ และ
ไม่ให้เกิดความเสียหาย 

นายเจริญ อุเต็ม ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการแจ้งรายงานการเกิดเพลิงไหม้ จะได้ก าชับกับทางเจ้าหน้าที่ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ในเรื่องนี้อีกครั้ง และถ้าหากเกิดความล่าช้าอีก ขอให้ท่านบันทึกไว้ด้วยว่าเกิดเหตุไฟไหม้

ในวันที่ เท่าไหร่ เวลากี่ โมง เพราะถ้ามีปัญหาจะได้ติดตามและก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในวันนั้นได้ 

 - เรื่องการเสียภาษี ในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่กองคลังจะได้ออกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดเก็บขยะ และรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 8-11 กันยายน 2563  

 วันที่ 8 กันยายน 2563 
 เวลา 09.00-09.30 น. หมู่ที่ 4 ศาลาแม่ท่าช้าง  
 เวลา 09.30-10.00 น. หมู่ที่ 4 ศาลาประจ าหมู่บ้าน 
 เวลา 10.00-11.00 น. หมู่ที่ 5 ศาลาไทยนิยมยั่งยืน 
 เวลา 11.00-12.00 น. หมู่ที่ 7 วัดป่าหมาก 
 วันที่ 9 กันยายน 2563 
 เวลา 09.00-10.00 น. หมู่ที่ 8 ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 เวลา 10.00-11.00 น. หมู่ที่ 9 วัดวรเวทย์วิสิทธิ์ (ช้างหม้อ) 
 เวลา 11.00-12.00 น. หมู่ที่ 10 วัดจอมทอง 
 วันที่ 10 กันยายน 2563 
 เวลา 09.00-10.00 น. หมู่ที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านไร่ 
 เวลา 10.00-10.30 น. หมู่ที่ 2 ศาลาเอนกประสงค์บ้านไร่-บ้านแหวน 
 เวลา 10.30-11.00 น. หมู่ที่ 2 ศาลาเอนกประสงค์บ้านโขงขาว 
 เวลา 11.00-11.30 น. หมู่ที่ 13 ศาลาเอนกประสงค์หน้าวัดท้าวบุญเรือง 
 เวลา 11.30-12.00 น. หมู่ที่ 13 ศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีจุม 
 วันที่ 11 กันยายน 2563 
 เวลา 09.00-10.00 น. หมู่ที่ 3 ศาลาเอนกประสงคห์มู่ที่ 3 
 เวลา 10.00-11.00 น. หมู่ที่ 11 ศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ 
 เวลา 11.00-11.30 น. หมู่ที่ 6 ศาลาเอนกประสงคบ์้านปากกอง 
 เวลา 11.30-12.00 น. หมู่ที่ 12 ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนไฟ 

/ท่านสามารถ... 
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 ท่านสามารถเข้าไปสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้ ทางเจ้าหน้าที่พร้อมให้ค าปรึกษา เละ

จะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่อไป  
 - ฝากประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 ประกาศเป็นวันหยุดชดเชย  

ทางโรงพยาบาลฝากประชาสัมพันธ์ ถ้ามีญาติหรือคนรู้จักท่านใดนัดรับยากับทาง
โรงพยาบาล ในวันที่ 4 และวันที่ 7 กันยายน 2563 ให้ท่านสามารถมารับยาก่อน หรือ
หลังจากวันหยุดชดเชยดังกล่าวแล้ว 

นายชุมพร  จาปัญญะ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เห็นความส าคัญ และได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ 
นายกเทศมนตรีฯ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือพัฒนาต าบลในปีต่อไป 

นายอินสม  สายขัด สอบถามเรื่องการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สอบทางฝ่ายบริหารและทางสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านมีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอบรมรุ่นไหน จังหวัดอะไร ขอให้แจ้ง

สมาชิกฯด้วย 

นายชุมพร  จาปัญญะ จากการสอบถามเรื่องการอบรมดังกล่าวเนื่องจากเป็นหลักสูตรการอบรมเดิม 
นายกเทศมนตรีฯ ที่ทางสมาชิกฯ เคยเข้ารับการฝึกอบรมมาแล้ว ซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นการอบรมซ้ าซ้อนได้  

ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะสามารถเข้ารับการอบรมกับสถาบันดังกล่าวได้หรือไม่  และจากการ
สอบถามเรื่องงบประมาณในการเข้ารับการฝึกอบรม งบประมาณอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้
ขอตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดอีกครั้ง 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาการเข้าร่วมการอบรม ถ้าเป็นไปได้ให้เข้ารับการฝึกอบรม 
ปลัดเทศบาลฯ ภายในจังหวัดจะเป็นการดีกว่า  

นายอุดม  ปินตา สอบถามเรื่องไฟฟ้ากิ่ง ถนนทางแยกหลังปั๊มน้ ามันบางจาก ซึ่งเป็นเขตของเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลหางดง ได้พูดคุยกับทางชาวบ้านแถวนั้นได้ขอให้ทางเทศบาลต าบลบ้านแหวน

ประสานกับทางเทศบาลต าบลหางดง เพ่ือด าเนินการขยายเขตติดตั้งไฟกิ่งในส่วน
เชื่อมต่อดังกล่าวนี้ 

นายชุมพร  จาปัญญะ ขอแนะน าให้ทางเจ้าของ หรือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนที่ดังกล่าว  
นายกเทศมนตรีฯ ควรด าเนินการท าหนังสือร้องขอกับทางเทศบาลต าบลหางดงให้ด าเนินการในเรื่อง

ดังกล่าวฯ เพราะถ้าให้ทางเทศบาลฯ เป็นผู้ประสานอาจจะเป็นการก้าวก่ายในเรื่อง
ดังกล่าวด้วย ฝากพิจารณาและแจ้งให้ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนด าเนินการต่อไป  

นายบุญทา  วงศ์มูล สอบถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าหากไม่มี ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยสามัญท่ี 3/2563 

ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  :   12.00 น. 
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