
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยสามัญท่ี 4 / 2563  ครั้งท่ี 1 

วัน จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้นสอง  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1  แจ้งการประกาศใช้แผนการด าเนนนนงานปประจ าปงงปประาา ป.ศศศ564  
1.2 ปประกาศผลการตนดตาาและประเนานนผลการ.ัฒนาเนทศปาลต าปลป้านแหวนปประจ าปงงปประาา ป

.ศศศป5643 (รอปการตนดตาาระหว่างวันที่ป1ปตุลาคาป5645ปถึงป30ปกันยายนป5643) 
1.3 แจ้งระเนปียปกระทรวงาหาดไทยว่าด้วยวนธีการงปประาา ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถน่นปปปปปปปป

.ศศศ5643ป(ฉปัปใหา)่ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
           2.1  รัปรองรายงานการประชุาสาัยสาาัญท่ีป3/2563 ครั้งที่ป5 ลงวันที่ป58ปสนงหาคาป5643 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถามทั่วไป 

๓ศ๑ปปกระทู้ถาาปของนายสาปูร ์ปยารังฝั้นปสาาชนกสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวน 
3ศ5  กระทู้ถาาปของนายางคลปกันธนยะปสาาชนกสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวน 
3ศ3ปปกระทู้ถาาปของนายปั๋นแก้วปศรีปุญเนรืองปสาาชนกสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวน 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ศ๑ปปศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 
6ศ1ปขออนุาัตนการรัปปรนจาคครุภั ฑ์ปในกร ีที่าีผู้อุทนศ.ัสดุให้เนป็นกรราสนทธน์แก่หน่วยงานการปรนหาร

ราชการส่วนท้องถน่นป(เนลื่อยยนต์) 
5.2ปขออนุาัตนโอนงปประาา ส าหรัปด าเนนนนการปโอนงปประาา อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูานภาคตาา

โครงการขยายเนขตไฟฟ้าปป้านเนดื่อ-ป้านกลางปหาู่ที่ป9 
6ศ3ปขอรัปควาาเนห็นชอปการจ่ายเนงนนตาาาาตราป47ปทวนปแห่ง.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศ5 94ปแก้ไข

เน.น่าเนตนาถึงฉปัปที่ป1  (.ศศศ5645) เน.่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูานภาคตาาโครงการขยายเนขตไฟฟ้าป
ป้านเนดื่อ-ป้านกลางปหาู่ที่ป9 

6ศ ปขออนุาัตนท ากนจการนอกเนขตปตาาเนทศปัญญัตนงปประาา รายจ่ายประจ าปงงปประาา ป.ศศศ564 ป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป1ปป้านปากกองปหาู่ที่ป4ปขนาดกว้างป6ศ 0-7ศ80ป
เนาตรปยาวป103ศ60ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป497ศ40ปตารางเนาตร 

5.5 ขออนุาัตนแก้ไขเนปลี่ยนแปลงแปปรูปรายการละเนอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์.ัฒนาเนด็กเนล็กป
เนทศปาลต าปลป้านแหวนป(แปปฐานแผ่ปขนาดป500ปคน) 

6ศ4ปขอควาาเนห็นชอปปร่างระเนปียปสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวนว่าด้วยการให้ประชาชนเนข้าฟังปปปปปปปป
การประชุาและการปรึกษาของสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวนป.ศศศ5643 

6ศ7ปขออนุาัตนโอนเนงนนงปประาา รายจ่ายปประจ าปงงปประาา ป.ศศศ564  

ขอโอนลดงบประมาณ 

1ศปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป1 ป้านปากกองปหาู่ที่ป6 ขนาดกว้างป5.40-7.80 
เนาตรปยาวป103.50 เนาตรปหนาป0.15 เนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป697.60 ตารางเนาตรปปปป
ตั้งไว้ป466,000 ปาทปขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 466,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

5ศปปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป8ปป้านเนดื่อปหาู่ที่ ป9ปขนาดกว้างป5ศ00ปเนาตรป ปปปปปป
ยาวป77ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป16 ศ00ปตารางเนาตรป(ไา่าีหนนคลุก
ไหล่ทาง)ปตั้งไว้ป85,700ปปาท ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 82,700 บาท คงเหลือ 0 บาท 
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3.ปปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยนายสนงห์ชัยปสุวรร วงค์ปป้านดอนไฟป ปปปปปป
หาู่ที่ป12 ขนาดกว้างป2.50 เนาตรปยาวป23.00 เนาตรปเนาตรปหนาป0.15 เนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาปปปปป
ไา่น้ อยกว่าป57.50 ตารางเนาตรปตั้ งไว้ ป30,000 ปาทปขอโอนลดงบประมาณ  จ านวน      
30,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

4.ปปปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กป.ร้อารางระปายน้ าปป้านญาาตนปหาู่ที่ป8ปขนาดถนนกว้างป
 ศ60ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป613ศ00ปตารางเนาตรป
.ร้อารางระปายน้ าคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปขนาดกว้างป0ศ30ปเนาตรปปปยาวป11 ศ00ปเนาตรปลึกตั้งแต่ป
0ศ30-0ศ46ปเนาตร ตั้งไว้ป659,000 ปาทปขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 529,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 

5.ปปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปหน้าป้านนายอุดป.งษ์ธนปป้านดู่ปหาู่ที่ป11ปขนาดกว้างป
3ศ60ปเนาตรปยาวป 6ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป167ศ60ปตารางเนาตรป
(ไา่าีหนนคลุกไหล่ทาง)ปตั้งไว้ป83 ,600 ปาท ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 83 ,600 บาท  
คงเหลือ 0 บาท 

6.ปปปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปเนข้าป้านกองขนงปป้านไร่ปหาู่ที่ป1ปจ านวนป5ปช่วงป(ช่วงที่ป1)ป
ขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปช่วงที่ป5ปขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรป
ยาวป118 ศ00ปเนาตรปหนาป0 ศ16 ปเนาตรปหรือ .้ืนที่ ไา่น้ อยกว่าป958 ศ00 ปตารางเนาตรปปปปปปปปปปปปปปปปปป
ต้ังไว้ป 95,500 ปาท ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 492,500 บาท คงเหลือ 0 บาท 

7.ปปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป6ปป้านดอนไฟปหาู่ที่ป15ปขนาดกว้างป5ศ00-3ศ00ป
เนาตรปยาวป100ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป549ศ96ปตารางเนาตรป ปปป
ตั้งไว้ป1 8,000 ปาท ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 148,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

8. เน.่ือจ่ายเนป็นค่าป ารุงรักษาและซ่อาแซาทรั.ย์สนนที่อยู่ในควาารัปผนดชอปของเนทศปาลต าปลป้าน
แหวนปเน.่ือให้ใช้งานได้ตาาปกตนปงปประาา ตั้งไว้ป 00,000ปปาทปขอโอนลดงบประมาณจ านวน 
156,200 บาท คงเหลือ 243,800 บาท 

- รวมขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จ านวน 1,988,000 บาท – 

ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1ศป โครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป 
 .้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านท้าวปุญเนรืองปหาู่ที่ป3ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงป 
 จังหวัดเนชียงใหา่ปขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย จ านวน 497,000 บาท 
5ศป โครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป 
 .้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านช่างค าน้อยปหาู่ที่ป ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงป 
 จังหวัดเนชียงใหา่ปขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย จ านวน 497,000 บาท 
3ศป โครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป 
 .้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านต้นเนฮือดปหาู่ที่ป8ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงป 
 จังหวัดเนชียงใหา่ ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย จ านวน 497,000 บาท 
 ศป โครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป 
 .้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านจอาทองปหาู่ที่ป10ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงป 
 จังหวัดเนชียงใหา่  ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย จ านวน 497,000 บาท 
- รวมขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 1,988,000 บาท –  
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5.8 ขออนุาัตนจ่ายขาดเนงนนสะสาปประจ าปงงปประาา ป.ศศศ564  

1ศปปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปเนข้าป้านกองชนงปป้านไร่ปหาู่ที่ป1ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงป
จังหวัดเนชียงใหา่ปจ านวนป3ปช่วงป(ช่วงที่ป1)ปขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรปยาวป580ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ป
เนาตรป(ช่วงที่ป5)ปขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรปยาวป370ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรป(ช่วงที่ป3)ปขนาดกว้างป
 ศ00ปเนาตรปยาวป17ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือ.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป5,448ศ00ปตารางเนาตรป
งบประมาณ 1,495,700 บาท 

5ศปปโครงการขยายผนวจราจรปถนนสายหลักในเนขตเนทศปาลต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ป
จ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป3,733ศ34ปตารางเนาตรปงบประมาณ 1,994,000 บาท 

3ศปปโครงการปรัปปรุงวงเนวียนหน้าฌาปนสถานปหาู่ที่ป6ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ป
งบประมาณ 335,000 บาท 

 ศปปโครงการตนดตั้งไฟกน่งโซล่าเนซลล์ภายในต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ปงบประมาณ 
498,000 บาท 

6ศปปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยนายสนงห์ชัยปปสุวรร วงค์ปป้านดอนไฟปหาู่ที่ป15ป
ขนาดกว้างป5ศ60ปเนาตรปยาวป53ศ00ปเนาตรปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป
67ศ60ปตารางเนาตรปปงบประมาณ 30,000 บาท 

4ศปปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กป.ร้อารางระปายน้ าปป้านญาาตนปหาู่ที่ป8ปขนาดถนนกว้างป
 ศ60ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป613ศ00ปตารางเนาตรปป
.ร้อารางระปายน้ าคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปขนาดกว้างป0ศ30ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปลึกตั้งแต่ปปปปป
0ศ30-0ศ46ปเนาตร งบประมาณ 529,000 บาท 

7ศปปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปหน้าป้านนายอุดป.งษ์ธนปป้านดู่ปหาู่ที่ป11ปขนาดกว้างป
3ศ60ปเนาตรปยาวป 6ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป167ศ60ปตารางเนาตรป
(ไา่าีหนนคลุกไหล่ทาง)ปงบประมาณ 83,600 บาท 

8ศปปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปเนข้าป้านกองขนงปป้านไร่ปหาู่ที่ป1ปจ านวนป5ปช่วงป(ช่วงที่ป1)ป
ขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปช่วงที่ป5ปขนาดกว้างป ศ00ปเนาตร
ยาวป118ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือ.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป958ศ00ปตารางเนาตรปงบประมาณ 
492,500 บาท 

9ศปปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป6ปป้านดอนไฟปหาู่ที่ป15ปขนาดกว้างป5ศ00-3ศ00ป
เนาตรปยาวป100ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป549ศ96ปตารางเนาตรป
งบประมาณ 148,000 บาท 

10ศปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป1ปป้านปากกองปหาู่ที่ป4ปขนาดกว้างป6ศ 0 -7ศ80ป
เนาตรปยาวป103ศ60ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป497ศ40ปตารางเนาตรปป
งบประมาณ 466,000 บาท 

11ศปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป8ปป้านเนดื่อปหาู่ที่ป9ปขนาดกว้างป5ศ00ปเนาตรปปปปปป
ยาวป77ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป16 ศ00ปตารางเนาตรป(ไา่าีหนนคลุก
ไหล่ทาง)ปงบประมาณ 82,700 บาท 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
๖ศ๑ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ  

/รายงานการประชุาศศศ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
วัน จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้นสอง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
ผู้มาประชุม  ๑3  คน 
๑. นายปุญทา วงศ์าูล ประธานสภาเนทศปาลฯ บุญทา วงศ์มูล 
๒. นายสาศักดน์ อนนสุข รองประธานสภาเนทศปาลฯ สมศักดิ์ อินสุข 
๓. นายปั๋นแก้ว ศรีปุญเนรือง สาาชนกสภาเนทศปาลเนขตปป๑ ปั๋นแก้ว ศรีบุญเรือง 
๔. นายสว่าง สายค าอ้าย สาาชนกสภาเนทศปาลเนขตปป๑ สว่าง สายค าอ้าย 
๕. นายสาเนกียรตน ตาสีาูล สาาชนกสภาเนทศปาลเนขตปป๑ สมเกียรติ ตาสีมูล 
๖. นายกาล อนนทร์จันทร์ สาาชนกสภาเนทศปาลเนขตปป๑ กมล อินทร์จันทร์ 
๗. นายอนนสา สายขัด สาาชนกสภาเนทศปาลเนขตปป๑ อินสม สายขัด 
๘. นายสว่าง ธนลา สาาชนกสภาเนทศปาลเนขตปป5 สว่าง ธิลา 
๙. นางสังวาลย์ ศรีวนไล สาาชนกสภาเนทศปาลเนขตปป๒ สังวาลย์ ศรีวิไล 
๑๐. นายสาปูร ์ ยารังฝั้น สาาชนกสภาเนทศปาลเนขตปป๒ สมบูรณ์ ยารังฝั้น 
๑๑. นายอุดา ปินตา สาาชนกสภาเนทศปาลเนขตปป๒ อุดม ปินตา 
12. นายางคล กันธนยะ สาาชนกสภาเนทศปาลเนขตปป๒ มงคล กันธิยะ 
13ศ นายจรูญโรจน์ แก้วา ี เนลขานุการสภาฯ จรูญโรจน์ แก้วมณี 

      

ผู้เข้าร่วมประชุม  10   คน 
๑. นายชุา.ร จาปัญญะ นายกเนทศานตรีฯ ชุมพร จาปัญญะ 
5. นายเนจรนญ อุเนต็า รองนายกเนทศานตรีฯ เจริญ อุเต็ม 
3. นายธี ภัทร ค าแสน รองนายกเนทศานตรีฯ ธีณภัทร ค าแสน 
 ศ นายสาเน.ชร ฝ่ายรน.ล ที่ปรึกษานายกเนทศานตรีฯ สมเพชร ฝ่ายริพล 
6. นาย.นทักษ์ ต่อใจ เนลขานุการนายกเนทศานตรีฯ พิทักษ์ ต่อใจ 
4ศ นายวรวัจน ์ ปุญญผลานันท์ รองปลัดเนทศปาลฯ วรวัจน ์ บุญญผลานันท์ 
7. นายปุรทัช เนสาว.นธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง บุรทัช เสาวพนธ์ 
8. นางสุชัญญ์ญา รุจนชัย นักวนชาการสาธาร สุข สุชัญญ์ญา รุจิชัย 
9. นางสาวนฤาล .งศ์ธน ผู้ช่วยเนจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล พงศ์ธิ 

10. นางสาวเน.ียง.นนนจ ทีปต์จนรป คนงานทั่วไป เพียงพินิจ ทีปต์จิร 

 

 

 

 
/เนรน่าประชุาศศศ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.0๐ น. 
  เนาื่อที่ประชุา.ร้อาแล้วปนายปุญทาปปวงศ์าูลปประธานสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวนกล่าวเนปิดประชุาตาา
ระเนปียปวาระการประชุาดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  แจ้งการประกาศใช้แผนการด าเนนนนงานปประจ าปงงปประาา ป.ศศศ564  
นายบุญทา  วงศ์มูล  ประกาศเนทศปาลต าปลป้านแหวนปเนรื่องปให้ใช้แผนการด าเนนนนงานปประจ าปงงปประาา ป 
ประธานสภาเทศบาล .ศศศ564 ปด้วยเนทศปาลต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ปได้จัดท าร่าง

แผนการด าเนนนนงานประจ าปงงปประาา ป.ศศศ564 ปเน.่ือปฏนปัตนให้เนป็นไปตาาระเนปียป
กระทรวงาหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นปปปปป
.ศศศ56 8ปแก้ไขเน.น่าเนตนาถึงป(ฉปัปที่ป3) .ศศศ5641ปข้อป57ปค ะกรราการ.ัฒนา
ท้องถน่น.นจาร าร่างแผนการด าเนนนนงานแล้วเนสนอผู้ปรนหารท้องถน่นประกาศเนป็นแผนการ
ด าเนนนนงานประจ าปง 

 ดังนั้นปเนทศปาลต าปลป้านแหวนปจึงขอประกาศให้ใช้แผนการด า เนนนนงานปประจ าปง
งปประาา ป.ศศศ564 ปเน.่ือเนป็นปกรอปในการด าเนนนนงานต่อไป 

 ประกาศป ปวันที่ป15ปตุลาคาป.ศศศ5643ปรายละเนอียดปรากฏตาาเนอกสารแนปการ
ประชุาฯปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 ปประกาศผลการตนดตาาและประเนานนผลการ.ัฒนาเนทศปาลต าปลป้านแหวนปประจ าปงงปประาา ป
.ศศศป5643 (รอปการตนดตาาระหว่างวันที่ป1ปตุลาคาป5645ปถึงป30ปกันยายนป5643) 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ตาาระเนปียปกระรวงาหาดไทยปว่าด้วยการจัดท าแผน.ัฒนาขององค์กรปกครอง 
ประธานสภาเทศบาล  ส่วนท้องถน่นป.ศศศ56 8ปและที่แก้ไขเน.น่าเนตนาถึ งปัจจุปันปหาวดป4ปข้อป59ป(3)ปปปปปปปปปป

ได้ก าหนดให้รายงานผลและเนสนอควาาเนห็นซึ่งได้จากการตนดตาาและประเนานนผล
แผน.ัฒนาท้องถน่นต่อผู้ปรนหารท้องถน่นปเน.่ือให้ผู้ปรนหารท้องถน่นเนสนอต่อสภาท้องถน่นปและ
ค ะกรราการ.ัฒนาท้องถน่นป.ร้อาทั้งประกาศผลการตนดตาาและประเนานนผล
แผน.ัฒนาให้ประชาชนในท้องถน่นทราปในที่เนปิดเนผยปภายในสนปห้าวันนัปแต่วันรายงานผลป
และเนสนอควาาเนห็นดังกล่าวปและต้องปิดประกาศไว้เนป็นระยะเนวลาไา่น้อยกว่าสาาสนปวันป
โดยอย่างน้อยปงละหนึ่งครั้งภายในเนดือนธันวาคาของทุกปงปนั้น 

  เนทศปาลต าปลป้านแหวนปจึงได้ประกาศผลการตนดตาาและประเนานนผลแผน.ัฒนา
เนทศปาลต าปลป้านแหวนปประจ าปงงปประาา ป.ศศศ5643ปเน.่ือรัปทราปปและเนสนอ
ควาาเนห็นต่อไปป 

  ประกาศป ปวันที่ป6ป.ฤศจนกายนป.ศศศ5643ปรายละเนอียดปรากฏตาาเนอกสารแนปการ
ประชุาฯปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.3 แจ้งระเนปียปกระทรวงาหาดไทยว่าด้วยวนธีการงปประาา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นปปปปปปปป

.ศศศ5643ป(ฉปัปใหา่) 
นายบุญทา  วงศ์มูล  ระเนปียปกระทรวงาหาดไทยว่าด้วยวนธีการงปประาา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นป 
ประธานสภาเทศบาล .ศศศ5643ปโดยที่เนป็นการสาควรปรัปปรุงระเนปียปกระทรวงาหาดไทยว่าด้วยวนธีการ

งปประาา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นปเน.่ือให้สอดคล้องกัปสถานการ ์ปัจจุปันป
อาศัยอ านาจตาาควาาในาาตราป4ปวรรคหนึ่งปและาาตราป74ปแห่ง.ระราชปัญญัตน
องค์การปรนหารส่วนจังหวัดป.ศศศ56 0ปาาตราป49ปและาาตราป77ปวรรคหนึ่งปแห่ง
.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศ5 94ปาาตราป6ปวรรคหนึ่งปและาาตราป88ปแห่ง
.ระราชปัญญัตนสภาต าปลและองค์การปรนหารส่วนต าปลป.ศศศ5637ปรัฐานตรีว่าการ
กระทรวงาหาดไทยจึงออกระเนปียปนี้ปาีผลปังคัปใช้ปวันที่ป54ป.ฤศจนกายนป5643ปปป
เนป็นต้นไปปรายละเนอียดปรากฏตาาเนอกสารแนปการประชุาฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รัปรองรายงานการประชุาสาัยสาาัญที่ป3/2563 ครั้งที่ป5 ลงวันที่ป58ปสนงหาคาป5643 
นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ระเนปียปวาระนี้เนป็นการรัปรองรายงานการประชุา 1 ครั้งปเนป็นการประชุาสาัย 
เลขานุการสภาฯ สาาัญที่ ป3/5643ปครั้งที่ ป5 ปซึ่ งได้ประชุาเนาื่อวันศุกร์ที่ ป58ปสนงหาคาป5643ปปปปปปปปปปป

เนรน่าประชุาเนวลาป09.00 นศปรายงานทั้งหาดป21 หน้าปกล่าวโดยสรุปป 
 ระเนปียปวาระท่ีป1 เนรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุาทราปปไา่าีป 

 ระเนปียปวาระที่ป5ปรัปรองรายงานการประชุาปาีการรัปรองรายงานการประชุาป1ปครั้งป
คือป5ศ1ปรัปรองรายงานการประชุาสาัยสาาัญที่ ป3/5643ปครั้งที่ ป1ปลงวันที่ปปปปปปปปปปป
18ปสนงหาคาป5643ปที่ประชุาาีาตนเนห็นชอปในการรัปรองรายงานการประชุาปเนห็นชอปป
11ปเนสียงปงดออกเนสียงป1ปเนสียง  

 ระเนปียปวาระท่ีป3ปกระทู้ถาาท่ัวไปปไา่าี 

 ระเนปียปวาระที่ ป ปเนรื่องที่ค ะกรราการที่สภาท้องถน่นตั้งขึ้น.นจาร าเนสร็จแล้วปปปปปปปปปปป
าีป1ปเนรื่องป ศ1ปรายงานผลการประชุาค ะกรราการแปรญัตตนเน.่ือ.นจาร าค าแปรญัตตน
ร่างเนทศปัญญัตนงปประาา รายจ่ายประจ าปงงปประาา ป.ศศศป564 ปซึ่งาีประธาน
ค ะกรราการแปรญัตตนปคือปนายสว่างปสายค าอ้ายปได้แจ้งหลักการและเนหตุผลปปปป
รวาทั้งาตนที่ประชุาของค ะกรราการแปรญัตตนปซึ่งไา่าีผู้ใดแจ้งควาาประสงค์ในการยื่น
แปปขอเนสนอแปรญัตตนปค ะกรราการแปรญัตตนจึงน าส่งร่างเนทศปัญญัตนงปประาา 
รายจ่ายประจ าปงงปประาา ป.ศศศ564 ป(ฉปัปรัปหลักการ)ปให้ประธานสภาเนทศปาล
เน.่ือด าเนนนนการต่อไป 

 ระเนปียปวาระท่ีป๕ปเนรื่องท่ีเนสนอใหา่ป(เน.่ือ.นจาร า)ปาีป3ปเนรื่องป 
 6ศ1ปร่างเนทศปัญญัตนงปประาา รายจ่ายประจ าปงงปประาา ป.ศศศป564 ป 
 6ศ1ศ1ปร่างเนทศปัญญัตนงปประาา รายจ่ายประจ าปงงปประาา .ศศศป564 ป(วาระที่ป5ป

แปรญัตตน)ปรายละเนอียดปรากฏในรายงานการประชุาหน้าที่ ป6-4ปซึ่งประธานสภาได้ขอ
าตนที่ประชุาเนห็นชอปตาาาตนค ะกรราการแปรญัตตนปให้คงร่างเนดนาตาาที่รัปหลักการป
เนาื่อวันที่ป16ปสนงหาคาป5643ปซึ่งาีาตนเนห็นชอปป11ปเนสียงปงดออกเนสียงป1ปเนสียง 

 6ศ1ศ5ปร่างเนทศปัญญัตนงปประาา รายจ่ายประจ าปงงปประาา ป.ศศศป564 ป(วาระท่ีป3ป
ลงาตน)ปรายละเนอียดปรากฏในรายงานการประชุาหน้าที่ป4ปซึ่งาีาตนเนห็นชอปป11ปเนสียงป
งดออกเนสียงป1ปเนสียง 

/6ศ5ปขออนุาัตนศศศ 
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 6ศ5ปขออนุาัตนโอนงปประาา ส าหรัปด าเนนนนการจัดซื้อครุภั ฑ์ปจ านวนป6ปรายการป

รายละเนอียดปรากฏในรายงานการประชุาหน้าที่ป7-16ปซึ่งที่ประชุาาีาตนเนห็นชอปปปปปป
11ปเนสียงปงดออกเนสียงป1ปเนสียง 

 5.3 ขออนุาัตนแก้ไขเนปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงปประาา รายจ่ายปประจ าปงงปประาา 
รายจ่ายป.ศศศ5643ป(โครงการก่อสร้างท่อเนหลี่ยาคอนกรีตเนสรนาเนหล็กล าเนหาืองศาลาป
ปรนเนว หน้าร้านคาร์แคร์ปป้านไร่ปหาู่ที่ป1)ปรายละเนอียดปรากฏในรายงานการประชุา
หน้าที่ป16-17ปซึ่งที่ประชุาปาีาตนเนห็นชอปป11ปเนสียงปงดออกเนสียงป1ปเนสียง 

 จากนั้นเนข้าสู่ระเนปียปวาระที่ป4ปเนรื่องอ่ืนๆปซึ่งรายละเนอียดนั้นจะปรากฏในรายงานการ
ประชุาเนรน่าตั้งแต่หน้าที่ป17-51ปรายงานการประชุาได้รัปการตรวจจากค ะกรราการ
ตรวจรายงานการประชุาปและค ะกรราการสาาัญตรวจรายงานการประชุาสภาทั้งป3ป
ท่านได้ลงนาาแล้วปท่านสาาารถตรวจสอปควาาถูกต้องและหาก.ปข้อผนด.ลาดให้แจ้ง
ทางเนลขานกุารสภาฯปได้ท าการปรัปปรุงแก้ไขต่อไป 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ขอให้สาาชนกสภาทุกท่านได้ตรวจทานรายละเนอียดทั้งหาดว่าจะต้องาีการปปปปป 
ประธานสภาเทศบาล เนปลี่ยนแปลงแก้ไขปเน.น่าเนตนาตรงจุดใดป้างปขอให้สาาชนกทุกท่านตรวจสอปควาาถูกต้อง

อีกครั้งปสอปถาาในที่ประชุาว่าาีสาาชนกสภาท่านใดจะสอปถาาเน.น่าเนตนาหรือไา่ปถ้าหาก
ไา่าีการแก้ไขเน.น่าเนตนาแล้วปจึงขอาตนที่ประชุารัปรองรายงานการประชุาสภาสาัยสาาัญที่ป
3/2563 ครั้งที่ป2 ลงวันที่ป28 สนงหาคาป2563ปสาาชนกท่านใดเนห็นชอปผาขอาตนปปปป
โดยการยกาือขึ้น  

มติที่ประชุม   รับรอง           11    คน 
  ไม่รับรอง  -   คน 
  งดออกเสียง  1 คน 

 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3/2563 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 
28 สิงหาคม 2563 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถามท่ัวไป 

๓.๑  กระทู้ถาม ของนายสมบูรณ์ ยารังฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น สอปถาาเนรื่องเนงนนสะสาของเนทศปาลฯปเนนื่องจากสน้นปงงปประาา แล้วป 
สมาชิกสภาเทศบาล จึงขอทราปจ านวนเนงนนสะสาของเนทศปาลฯป ปปัจจุปันปาีจ านวนเนท่าไหร่ปและสาาารถที่

จะน าาาใช้เน.่ือปรรเนทาควาาเนดือดร้อนให้กัปประชาชนได้าากน้อยเน.ียงใดปและปปปปปปปปปปป
าีหลักเนก ฑ์ในการใช้จ่ายเนงนนสะสาอย่างไรปขอให้ทางฝ่ายปรนหารได้ตอปต่อสภาฯปป
.ร้อาเนอกสารประกอปการชี้แจงต่อไป 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ขออนุญาตตอปกระทู้ถาาแทนท่านนายกฯปเนนื่องจากได้รัปาอปหาายจากนายกฯปในการ 
ปลัดเทศบาลฯ ตอปกระทู้ถาาทั่วไปปตาาที่นายสาปูร ์ปยารังฝั้นปสาาชนกสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวน

ได้ยื่นกระทู้ถาาเนรื่องเนงนนสะสาของเนทศปาลต าปลป้านแหวนปดังนี้ 
 1ศปขอทราปจ านวนเนงนนสะสาของเนทศปาลต าปลป้านแหวนป ปปัจจุปันป 
 เนทศปาลต าปลป้านแหวนปิดปัญชีสน้นปงงปประาา ป5643ป ปวันที่ป30ปกันยายนปป

5643ปาีจ านวนเนงนนสะสาทั้งสน้นปป46,457,6 5ศ45ปปปาทป(หกสนปห้าล้านหกแสนสอง
หาื่นเนจ็ด.ันห้าร้อยสี่สนปสองปาทหกสนปสองสตางค์) 

 5ศปสาาารถที่จะน าาาใช้เน.ื่อปรรเนทาควาาเนดือดร้อยให้กัปประชาชนได้าากน้อยเน.ียงใด 
 การค านว เนงนนสะสาที่น าไปใช้ได้ ปต้องด าเนนนนการภายใต้ เนงื่อนไขตาาระเนปียป

กระทรวงาหาดไทยว่าด้วยการรัปเนงนนฯปข้อป89ปดังนี้ 
/เนงนนสะสาศศศ 
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 เนงนนสะสาป ปวันที่ป30ปกันยายนป5643   46,457,6 5ศ45ปป 
 หักปปปเนงนนน าส่งปกศสศทศปประจ าปงป564 ปป(5) 8,346,005ศ99 
   ลูกหนี้ภาษ ี    ปปป380,444ศ65 
   ผลต่างการช าระหนี้  6,758,969ศ37ปปป1 , 7 ,458ศ88 
        ปปปปปป ปปป61,165,913ศ7 

  ก่อสร้างอาคารปศ.ดศปงวดที่ป3 3,61 ,470ศ88 

   ส ารองจ่ายงปปุคลากรป3ปเนดือนปป(3)ปป4,000,000ศ00ปป9,61 ,470ศ88 
        ปปปปป ปปป 1,438,5 5ศ84 
ปปปปปปปปปป   ส ารองจ่ายกร ีฉุกเนฉนนป10%ป(3)   ปปปปป ,553,85 ศ59 
           คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้                 37,414,418.57 

 3.หลักเนก ฑ์ในการใช้จ่ายเนงนนสะสา  
 ตาาระเนปียปกระทรวงาหาดไทยว่าด้วยการรัปเนงนนปการเนปนกจ่ายเนงนนปการฝากเนงนนปการเนก็ป

รักษาเนงนนปและการตรวจเนงนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นป.ศศศป2547ปและแก้ไข
เน.น่าเนตนาปข้อป89 องค์กรปกครองส่วนท้องถน่นอาจใช้จ่ายเนงนนสะสาได้ปโดยได้รัปอนุาัตน
จากสภาท้องถน่นภายใต้เนงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 (1)ปให้กระท าได้เนฉ.าะกนจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นปปป
ซึ่งเนกี่ยวกัปด้านการปรนการชุาชนและสังคาปหรือกนจการที่เนป็นการเน.น่า.ูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถน่นปหรือกนจการที่จัดท าเน.่ือป าปัดควาาเนดือดร้อนของประชาชนป
ทั้งนี้ปต้องเนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นปหรือตาาที่กฎหาาย
ก าหนด 

 (5)ปได้ส่งเนงนนสาทปกองทุนส่งเนสรนากนจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นแต่ละประเนภท
ตาาระเนปียปแล้ว 

 (3)ปให้กันเนงนนสะสาส ารองจ่ายเนป็นค่าใช้จ่ายด้านปุคลากรไา่น้อยกว่าสาาเนดือนปและปปป
กันไว้อีกร้อยละสนปของงปประาา รายจ่ายประจ าปงนั้นปเน.่ือเนป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรนหารงานและกร ีที่าีสาธาร ภัยเนกนดข้ึนป 

 ( )ปเนาื่อได้รัปอนุาัตนให้ใช้จ่ายเนงนนสะสาแล้วปองค์กรปกครองส่วนท้องถน่นต้องด าเนนนนการ
ก่อหนี้ผูก.ันให้เนสร็จสน้นภายในระยะเนวลาไา่เนกนนหนึ่งปงถัดไปปหากไา่ด าเนนนนการภายใน
ระยะเนวลาที่ก าหนดให้ปการใช้จ่ายเนงนนสะสานั้นเนป็นอัน.ัปไป 

 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 
3.2  กระทู้ถาม ของนายมงคล กันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

นายมงคล  กันธิยะ การจัดประชุาประชาคาหาู่ป้านเน.่ือทปทวนแผน.ัฒนาท้องถน่นฯเนนื่องจากแผน.ัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล ท้องถน่นฯปปางหาู่ป้านที่ได้ปรรจุในงปประาา ประจ าปงป564 ปหลายหาู่ป้านได้

ด าเนนนนการไปแล้วปแต่ทางหาู่ป้านยังาีควาาต้องการและควาาจ าเนป็นที่จะด าเนนนน
โครงการปซึ่งไา่ได้ปรรจุไว้ในแผนฯปสอปถาาทางฝ่ายปรนหารจะด าเนนนนการจัดประชุา
ประชาคาทปทวนแผนฯปหรือโครงการที่จะแก้ไขปัญหาควาาเนดือดร้อนของประชาชน
เนาื่อไหร่ปขอให้ทางฝ่ายปรนหารได้ตอปต่อสภาฯป.ร้อาเนอกสารประกอปการชี้แจงต่อไป 

 

 
/นายจรูญโรจน์ปแก้วา ีศศศ 
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นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ขออนุญาตตอปกระทู้ถาาแทนท่านนายกฯปเนนื่องจากได้รัปาอปหาายจากนายกฯปในการ 
ปลัดเทศบาล ตอปกระทู้ถาาทั่วไปปขอเนรียนตอปทางท่านสาาชนกสภาฯปว่าการด าเนนนนการจัดประชุา

ประชาคาทปทวนแผนฯปหรือโครงการที่จะแก้ไขปัญหาควาาเนดือดร้อนของประชาชน
นั้นปสาาารถด าเนนนนการทปทวนการจัดท าแผน.ัฒนาหาู่ป้านและแผนชุาชนได้ตลอดทั้ง
ปงปเน.่ือให้แผนงานหรือโครงการระดัปหาู่ป้านและชุาชนเนป็นปัจจุปันและาีควาา
สอดคล้องกัปสภา.ปัญหาและควาาต้องการ.ัฒนาของประชาชนในหาู่ป้านและชุาชนป
โดยให้ด าเนนนนการตาาระเนปียปและหนังสือสั่งการที่เนกี่ยวข้องทั้งนี้การทปทวนหรือ
เน.น่าเนตนาแผนให้ด าเนนนนการดังนี้ 

 1. ตาาระเนปียปกระทรวงาหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผน.ัฒนา.้ืนที่
ในระดัปอ าเนภอและต าปลป.ศศศ2562ปค ะกรราการหาู่ป้านเนป็นองค์กรหลักที่
รัปผนดชอปในการจัดท าแผน.ัฒนาหาู่ป้านปให้จัดท าประชุาประชาคาหาู่ป้าน/ชุาชนป
เน.่ือเนสนอโครงการที่ต้องการเน.น่าเนตนา.ร้อาเนหตุผลและควาาจ าเนป็น 

 2. หาู่ป้าน/ชุาชนปเนสนอโครงการ/ปัญหาควาาต้องการปตาาข้อป1 ให้ผู้ปรนหารท้องถน่น
เน.่ือ.นจาร าปรรจุโครงการไว้ในร่างแผน.ัฒนาท้องถน่นปโดยแนปเนอกสารปหลักฐานที่
เนกี่ยวข้องปดังนี้ 

 5ศ1ปแผน.ัฒนาหาู่ป้านป(ฉปัปปัจจุปัน)   จ านวนป1ปชุด 
 5ศ5ปส าเนนารายงานการประชุาประชาคาหาู่ป้าน  จ านวนป1ปชุด 
 5ศ3ปส าเนนาลายาือชื่อผู้เนข้าร่วาประชุาประชาคา  จ านวนป1ปชุด 
 5ศ ปภา.ถ่ายประกอปการประชุาประชาคาหาู่ป้าน  จ านวนป1ปชุด 
 3ศปค ะกรราการสนัปสนุนการจัดท าแผน.ัฒนาท้องถน่นรวปรวาโครงการเน.่ือจัดท าร่าง

แผน.ัฒนาท้องถน่นที่เน.น่าเนตนา.ร้อาเนหตุผลและควาาจ าเนป็นเนสนอค ะกรราการ.ัฒนา
ท้องถน่น 

 ทั้งนี้จะต้อง.นจาร าถึงเหตุผลและความจ าเป็นปจ านวนโครงการและอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่น 

 4. ค ะกรราการ.ัฒนาท้องถน่นและประชาคาท้องถน่น.นจาร าร่างแผน.ัฒนาท้องถน่นที่
เน.น่าเนตนา 

 5. เนาื่อแผน.ัฒนาท้องถน่นที่เน.น่าเนตนาได้รัปควาาเนห็นชอปแล้วปให้ส่งแผน.ัฒนาท้องถน่น
ดังกล่าวให้ผู้ปรนหารท้องถน่นประกาศใช้ป.ร้อาทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราป 

 ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 
 (1)ประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่

ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ.2562 
 หนังสือกราส่งเนสรนาการปกครองท้องถน่นปด่วนที่สุดปที่ปาทป0810ศ3/ปวป68ปลงวันที่ป ปปปป

9ปากราคาป5643ปเนรื่องปแนวทางการปฏนปัตนรองรัปการด าเนนนนการตาาระเนปียป
กระทรวงาหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผน.ัฒนา.้ืนที่ในระดัปอ าเนภอ
และต าปลป.ศศศ5645 

 กลไกการจัดท าแผน.ัฒนาหาู่ป้านและแผนชุาชนปแผน.ัฒนาหาู่ป้านปกร ีหาู่ป้านที่าี
ก านันปผู้ใหญ่ป้านปให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้ าน ซึ่ งการจัดตั้ งค ะกรราการหาู่ป้ านเนป็นไปตาาระเนปียป
กระทรวงาหาดไทยว่าด้วยหลักเนก ฑ์การเนป็นกรราการหาู่ป้านปการปฏนปัตนหน้าที่และ
การประชุาของค ะกรราการหาู่ป้านป.ศศศ5661ปตาาระเนปียปกระทรวงาหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนและประสานแผน.ัฒนา.ื้นที่ในระดัปอ าเนภอและต าปลป.ศศศ5645 

ป/การส่งโครงการศศศ 
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 การส่งโครงการของชุมชน/หมู่บ้านปสาาารถน าโครงการปรรจุในแผน.ัฒนาหาู่ป้าน

และแผนชุาชนได้ทุกปงปโดยาีกลไกในการจัดท าแผน.ัฒนาหาู่ป้านคือปค ะกรราการ
หาู่ป้านปทั้งนี้การจัดท าแผนในระดัปต าปลนั้นจะใช้โครงการจากแผนชุาชนเนป็น
ฐานข้อาูลในการจัดท าแผนปต่อไป 

 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

 ข้อป55ปเน.่ือประโยชน์ของประชาชนปการเน.น่าเนตนาแผน.ัฒนาท้องถน่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถน่นด าเนนนนการตาาขั้นตอนดังนี้ 

 1)ปคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผน.ัฒนาท้องถน่น
ที่เน.น่าเนตนา.ร้อาเนหตุผลและควาาจ าเนป็นเนสนอค ะกรราการ.ัฒนาท้องถน่น 

 5)ปคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคาท้องถน่น.นจาร าร่างแผน.ัฒนาท้องถน่น
ที่เน.น่าเนตนาปส าหรัปองค์การปรนหารส่วนต าปลให้ส่งร่างแผน.ัฒนาท้องถน่นที่เน.น่าเนตนาให้
สภาองค์การปรนหารส่วนต าปล.นจาร าตาาาาตราป 4ปแห่ง.ระราชปัญญัตนสภาต าปล
และองค์การปรนหารส่วนต าปลป.ศศศ5637ปด้วย 

 เนาื่อแผน.ัฒนาท้องถน่นที่เน.น่าเนตนาได้รัปควาาเนห็นชอปแล้วปให้ส่งแผน.ัฒนาท้องถน่น
ดังกล่าวให้ผู้ปรนหารท้องถน่นประกาศใช้ป.ร้อาทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราปโดย
เนปิดเนผยไา่น้อยกว่าสาาสนปวันนัปแต่วันที่ผู้ปรนหารท้องถน่นประกาศใช้ 

 หนั งสื อกระทรวงาหาดไทยปด่ วนที่ สุ ด ปที่ ปาท ป0810 ศ3/ปวป5931 ปลงวันที่ปปปปปปปปปปปปปป
16ป.ฤษภาคาป5645ปเนรื่องปซักซ้อาแนวทางการทปทวนแผน.ัฒนาท้องถน่นปปปปปปปป
(.ศศศ5641-5646)ปขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่น 

 ได้ก าหนดระยะเนวลาแผน.ัฒนาท้องถน่นเนป็นระยะห้าปงป(.ศศศ5641-5646) ให้เนทศปาลป
องค์การปรนหารส่วนต าปลปเนาือง.ัทยาและองค์การปรนหารส่วนจังหวัดด าเนนนนการทปทวน
แผน.ัฒนาท้องถน่นสี่ปงขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นปเนป็นแผน.ัฒนาท้องถน่นที่าีปปปป
ช่วงระยะเนวลาห้ าปง ป(. ศศศ5641 -5646)ปทั้ งนี้ ให้ทปทวนแผน.ัฒนาท้องถน่นปปปปปปปปป
(.ศศศ5641-5646)ปให้แล้วเนสร็จภายในวันที่ป16ปานถุนายนป.ศศศ5645 

 การทปทวนแผน.ัฒนาท้องถน่นป.ศศศ5641-5646ปในครั้งต่อไปคือปงปพ.ศ.2566-
2570 จะมีการทบทวนอีกครั้งภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ปส าหรัปเนทศปาลป
องค์การปรนหารส่วนต าปลและเนาือง.ัทยา 

 (3)ปหนั งสือจังหวัดเนชียงใหา่ ปด่วนที่ สุดปที่ ปชาป0053ศ3/วป15865ปลงวันที่ป ปปปปปปปปปป
14ปเนาษายนป5643ปเนรื่องปแนวทางการจัดท าประชาคาท้องถน่นกร ีการเน.น่าเนตนา
แผน.ัฒนาท้องถน่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นในสถานการ ์การแ.ร่ระปาดของ
โรคตนดเนชื้อไวรัสโคโรนาป5019ป(COVID-19) 

นายมงคล  กันธิยะ สอปถาาเน.น่าเนตนาเนนื่องจากการทปทวนแผนระยะยาวปปง.ศศศ5644-5670ป 
สมาชิกสภาเทศบาล จะาีการทปทวนอีกครั้งภายในเนดือนตุลาคาป.ศศศ564 ปซึ่งแผน.ัฒนาฯปปงป.ศศศ5646ปปป

ปางหาู่ป้านยังไา่ได้ปรรจุโครงการไว้ในแผนฯปตาาที่ได้ชี้แจงว่าสาาารถด าเนนนนการปปปป
จัดประชุาประชาคาทปทวนแผนฯปได้ทั้งปงนั้นปจะสาาารถด าเนนนนการจัดการประชุา
ประชาคาได้หรือไา่ปเน.ราะถ้ารอด าเนนนนการทปทวนแผน.ัฒนาครั้งต่อไปในเนดือนตุลาคาป
.ศศศ564 ปอาจจะล่าช้าปและไา่าีโครงการที่จะด าเนนนนการส าหรัปปงป.ศศศ5646 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ในการจัดท าแผน.ัฒนาท้องถน่นปปง.ศศศ5646ปจะเนรน่าด าเนนนนการช่วงเนดือนปกุาภา.ันธ์ 
ปลัดเทศบาล ถึงปาีนาคาป564 ป 
 
 

/3.3 กระทู้ถาาศศศ 
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3.3  กระทู้ถาม ของนายป๋ันแก้ว ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

นายปั๋นแก้ว  ศรีบุญเรือง การด าเนนนนการจัดซื้อหรือจัดหาสถานที่ขนถ่ายขยะปตาาท่ีาีการประชุาชาวป้านที่ได้รัป 
สมาชิกสภาเทศบาล ควาาเนดือดร้อนจากการขนถ่ายขยะที่ด าเนนนนการถ่ายเนทในปรนเนว หาู่ที่ป6ปสอปถาาทาง

ฝ่ายผู้ปรนหาราีแนวทางในการด าเนนนนการแก้ไขปัญหาในเนรื่องดังกล่าวอย่างไรปและปปปป
การด าเนนนนการจัดหาสถานที่เน.่ือขนถ่ายขยะด าเนนนนการถึงขั้นตอนใดแล้วปขอให้ทางฝ่าย
ปรนหารได้ตอปต่อสภาฯป.ร้อาเนอกสารประกอปการชี้แจงต่อไป 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ขออนุญาตตอปกระทู้ถาาแทนท่านนายกฯปเนนื่องจากได้รัปาอปหาายจากนายกฯปในการ 
ปลัดเทศบาล ตอปกระทู้ถาาทั่วไปปเนนื่องจากาีปัญหาสถานที่ขนถ่ายขยะาูลฝอยปต้องาีสถานที่ส าหรัป

ถ่ายเนทขยะจากรถขยะคันเนล็กไปใส่รถขยะคันใหญ่ ซึ่งสถานที่เนดนาไา่เนหาาะสาในการขน
ถ่ายขยะปและประชาชนปรนเนว ใกล้เนคียงได้รัปควาาเนดือนร้อนป 

 จึงต้องด าเนนนนการจัดหาสถานที่ส าหรัป.ักขยะาูลฝอยและเน.่ือใช้เนป็นสถานที่คัดแยก
ขยะปซึ่งปัจจุปันอยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัา.ันธ์จัดหาที่สถานที่ส าหรัป.ักขยะาูล
ฝอยและเน.่ือใช้เนป็นสถานที่คัดแยกขยะปโดยใช้งปประาา ปไา่เนกนนป10ปล้านปาทปและ
เนป็นการประกาศเนชนญชวนแปปทั่ วไป ปทางค ะกรราการก าหนดลักษ ะที่ดนนปปปปปปปปปปปป
าีาตนก าหนดรายละเนอียดและคุ ลักษ ะที่ดนนที่จะจัดหาปดังนี้ 

 คุณลักษณะเฉพาะของท่ีดิน 
 1ศปาีควาาประสงค์จะจัดหาที่ดนนจ านวนป5ปแปลง 
 5ศปที่ดนนทั้งป5ปแปลงตั้งอยู่ในเนขตต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ 
   -ปที่ดนนแปลงที่ป1ปตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของทางหลวงแผ่นดนนหาายเนลขป108ป

สายเนชียงใหา่-แา่ฮ่องสอน 
   -ปที่ดนนแปลงที่ป5ปตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของทางหลวงแผ่นดนนหาายเนลขป108ปปป

สายเนชียงใหา่-แา่ฮ่องสอน 
 3.ปไา่าีอาคารหรือสน่งก่อสร้างใดๆปอยู่ในเนขตที่ดนนปยกเนว้นประปปสาธาร ูปโภคปเนช่นป

ไฟฟ้าปประปาปรั้ว 
  ศปที่ดนนาีขนาด.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป100- 00ปตารางวา 
 6ศปด้านใดด้านหนึ่งของเนขตที่ดนนเนชื่อาต่อกัปทางสาธาร ประโยชน์หรือล าเนหาือง

สาธาร ประโยชน์ที่าีการเนปลี่ยนแปลงสภา.การใช้ถูกต้องตาากฎหาายแล้วปปปปปปปปปป
โดยาีควาากว้างของทางสาธาร ประโยชน์ปไา่น้อยกว่าป3ศ00ปเนาตร 

 4ศปที่ดนนแปลงดังกล่าวไา่ตนดภาระผูก.ันใดๆปกัปสถาปันการเนงนน 
 7ศปเนขตที่ดนนตั้งอยู่ห่างจากแนวกึ่งกลางของเนสาไฟฟ้าแรงสูงชนนดโครงเนหล็กทุกขนาดปปปป

ไา่น้อยกว่าป80ศ00ปเนาตร 
 คุณลักษณะผู้ขายป1ศปผู้ขายต้องเนป็นเนจ้าของที่ดนนแปลงดังกล่าวโดยตรงเนท่านั้น 

 -ปหลังจากด าเนนนนการคัดเนลือกที่ดนนจากผู้ที่าาเนสนอแล้วปทางเนทศปาลจะต้องาีการ
ด าเนนนนการท าประชา.นจาร ์ปประชาชนใน.้ืนที่ใกล้เนคียงจะยนนยอาให้ด าเนนนนการใน
.้ืนทีน่ั้นหรือไาป่ 

 -ปอธนปายเน.น่าเนตนาเนรื่องงปประาา ในการจัดซื้อที่ดนนปจ านวนปไา่เนกนนป10ปล้านปาทปปปปปปป
ไา่ได้หาายควาาว่าทางเนทศปาลฯปจะใช้งปประาา ต้องด าเนนนนการจัดซื้อที่ดนนทั้งหาดป
จ านวนป10ปล้านปาทปตัวอย่างเนช่นปถ้าเนทศปาลจัดซื้อที่ดนนแปลงละป1ปล้านปาทปจ านวนป
5ปแปลงปเนป็น เนงนน ป5ปล้านปาทปก็จะเนหลืองปประาา อีกจ านวนป8ปล้านปาทปปปปปปปปปปปปป
ซึ่งงปประาา ป10ปล้านปาทนั้นปเนป็นงปประาา ที่คาดว่าจะใช้ในการจัดซื้อท่ีดนนจ านวน
สูงสุดปเน.ราะตอนนี้ยังไา่ทราปว่าจะซื้อที่ดนนปรนเนว ใดปและาีราคาแปลงละเนท่าไหร่ 

/นายปั๋นแก้วปศรีปุญเนรืองศศศ 
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นายปั๋นแก้ว  ศรีบุญเรือง สอปถาารายละเนอียดที่ระปุที่ดนนทั้งป5ปแปลงที่กล่าวาาข้างต้นปอยากทราปว่าอยู่จุดใดป 
สมาชิกสภาเทศบาล หรือปรนเนว ใดปช่วงชี้แจงเน.่ือควาาเนข้าใจในส่วนนี้ด้วยป 

นายชุมพร  จาปัญญะ การด าเนนนนการจัดหาสถานที่ส าหรัป.ักขยะาูลฝอยเน.ื่อใช้เนป็นสถานที่คัดแยกขยะ 
นายกเทศมนตรีฯ ในส่วนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนนนนการการจัดหาที่ดนนปประกาศให้เนจ้าของที่ดนนปปปป

ยื่นเนสนอเนอกสารซึ่งาีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องด าเนนนนการปขอให้เนข้าใจร่วากันในส่วนนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 
5.1 ขออนุมัติการรับบริจาคครุภัณฑ์ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น (เลื่อยยนต์)  
นายบุญทา  วงศ์มูล แจ้งให้นายกเนทศานตรีปเนจ้าของญัตตนได้ชี้แจงเนหตุผลและควาาจ าเนป็น 
ประธานสภาเทศบาล เน.่ือให้สาาชนกสภาเนทศปาลปเนกนดควาาเนข้าใจ 

นายชุมพร  จาปัญญะ 5.1 ขออนุาัตนการรัปปรนจาคครุภั ฑ์ปในกร ีที่าีผู้อุทนศ.ัสดุให้เนป็นกรราสนทธน์ 
นายกเทศมนตรีฯ แก่หน่วยงานการปรนหารราชการส่วนท้องถน่นป(เนลื่อยยนต์) 
 ด้วยสันนนปาตเนทศปาลภาคเนหนือปได้เนล็งเนห็นควาาส าคัญของงานป้องกันและปรรเนทาปปป

สาธาร ภัยในการช่วยเนหลือประชาชนปที่ได้รัปควาาเนดือดร้อนจากภัยธรราชาตนและจาก
สถานการ ์ต่างๆปเน.่ือเนป็นการเนตรียาควาา.ร้อาในการรัปาือเนกี่ยวกัปงานป้องกันและ
ปรรเนทาสาธาร ภัยปโดยาตนที่ประชุาการประชุาวนชาการปและการสัาานาทางวนชาการ
ค ะกรราาธนการปรนหารสันนนปาตเนทศปาลภาคเนหนือฯปประจ าปงป5643ปในวันที่ป19ป
สนงหาคาป5643ปได้จัดซื้อเนลื่อยยนต์ปยี่ห้อปStronger รุ่นปST-6800ปเนป็นเนครื่องยนต์
แปปเนปนซนนปแรงา้าป4ศ6ปHP ขนาดเนครื่องยนต์ป ,800ปวัตต์ปราคาเนครื่องละป3,880ป
ปาทปเน.ื่อาอปให้กัปสาาชนกสันนนปาตเนทศปาลปเนทศปาลละป1ปเนครื่อง 

 หลักการ 
 ทางสันนนปาตเนทศปาลภาคเนหนือปาีควาาประสงค์ปรนจาคเนลื่อยยนต์ปให้แก่เนทศปาลต าปล

ป้านแหวนปเน.่ือใช้ในงานป้องกันและปรรเนทาสาธาร ภัยในการช่วยเนหลือประชาชนป
จ านวนป1ปเนครื่องปเนลื่อยยนต์ปยี่ห้อปStronger รุ่นปST-6800ปเนป็นเนครื่องยนต์แปปเนปนซนนป
แรงา้าป4ศ6 HP ขนาดเนครื่องยนต์ป ,800ปวัตต์ปราคาเนครื่องละป3,880ปปาท 

 เน.่ือขอรัปควาาเนห็นชอปต่อสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวนปทางผู้ปรนหารท้องถน่นปปปปปปปปป
จึงขอเนสนอญัตตนการรัปปรนจาคครุภั ฑ์ในกร ีที่าีผู้ อุทนศ.ัสดุให้เนป็นกรราสนทธน์แก่
หน่วยงานการปรนหารราชการส่วนท้องถน่นปตาาหนังสือค ะกรราการวนนนจฉัยปัญหาการ
จั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง ปแล ะการป รนห าร .ั สดุ ภ าค รั ฐ ปกราปั ญ ชี กล างปที่ ปก ค ป(กว จ )ป
0 06ศ5/0501 7ปลงวันที่ป18ป.ฤษภาคาป5641ปเนรื่องปข้อหารือแนวทางปฏนปัตนตาา
.ระราชปัญญัตนการจัดซื้อจัดจ้างปและการปรนหาร.ัสดุภาครัฐป.ศศศ5640ปและระเนปียป
กระทรวงการคลั งว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้างและการปรนหาร.ัสดุ ป. ศศ ศ5640ป
ค ะกรราการวนนนจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการปรนหาร.ัสดุภาครัฐป(1)ปกร ีข้อ
หารือป1ปตาา.ระราชปัญญัตนการจัดซื้อจัดจ้างและการปรนหาร.ัสดุภาครัฐป.ศศศ5640ป
าาตราป3ปปัญญัตนว่าป“ให้ยกเนลนกปทปัญญัตนเนกี่ยวกัป.ัสดุปการจัดซื้อจัดจ้างปหรือการ
ปรนหาร.ัสดุในกฎหาายประเนปียปปข้อปังคัปปประกาศปข้อปัญญัตนปและข้อก าหนดใหา่ๆป
ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้ปังคัปแห่ง.ระราชปัญญัตนนี้”ป 

/ซ่ึงตาาศศศ 



-13- 
 ซึ่งตาา.ระราชปัญญัตนฯปาาตราป3ปาีเนจตนารา ์ให้ยกเนลนกปทปัญญัตนเนกี่ยวกัป.ัสดุ

ส าหรัปกร ีอ่ืนที่านได้เนกี่ยวกัปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปรนหาร.ัสดุก็ยังคงด าเนนนนการ
ตาาระเนปียปที่เนกี่ยวข้องตอ่ไป 

 เนาื่อข้อเนท็จจรนงปรากฏว่าปกร ีที่าีผู้อุทนศ.ัสดุให้เนป็นกรราสนทธน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถน่นป(อปทศ)ปหรือให้สนทธนอันเนกี่ยวกัป.ัสดุหรือาอปให้เนป็นผู้ดูแล.ัสดุนั้นปถ้าการ
กระท าดังกล่าวาีเนงื่อนไขหรือาีภาระตนด.ันหน่วยการปรนหารราชการส่วนท้องถน่นจะรัป
เนอา.ัสดุปหรือสนทธนนั้นๆปได้ต่อเนาื่อได้รัปควาาเนห็นชอปจากสภาหน่วยการปรนหารราชการ
ส่วนท้องถน่นป 

 และเนป็นไปตาาระเนปียปอ่ืนที่เนกี่ยวข้องปแต่อย่างไรก็ดีปหลังจากได้รัป.ัสดุาาแล้วจะต้อง
ด าเนนนนการตาาระเนปียปกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างปและการปรนหาร.ัสดุป
.ศศศ2560 หาวดป9 “การปรนหาร.ัสดุ”ปต่อไป 

 เหตุผล 
 เน.่ือให้การด าเนนนนการปรนหารราชการของเนทศปาลต าปลป้านแหวนเนป็นไปด้วยควาา

เนรียปร้อยปจึงขอเนสนอญัตตนต่อสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวนปในการอนุาัตนการรัปปรนจาค
ครุภั ฑ์ในกร ีที่าีผู้อุทนศ.ัสดุให้เนป็นกรราสนทธน์แก่หน่วยงานการปรนหารราชการส่วน
ท้องถน่นต่อไป  

 - เนนื่องจากทางสันนนปาตเนทศปาลได้าอปเนลื่อยยนต์ให้แก่เนทศปาลทุกแห่งที่เนป็นสาาชนก
สันนนปาตเนทศปาล เน.่ือให้าีอุปกร ์ในการปรนการประชาชนที่ได้รัปควาาเนดือดร้อนจากปปปปปปปปปป
ภัยธรราชาตนปและสถานการ ์ต่างๆปเน.่ือไา่ให้เนป็นปัญหาในเนรื่องการป ารุงรักษาซ่อาแซา 

 จงึขอให้สาาชนกช่วยกัน.นจาร าในส่วนนี้ด้วย 
นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สาาชนกสภาเนทศปาลฯปทุกท่านปได้อภนปรายปสอปถาาป 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงควาาคนดเนห็นได้ปตาาระเนปียปวาระท่ีป6ศ1 
นายปั๋นแก้ว  ศรีบุญเรือง  ผาเนห็นด้วยและสนัปสนุนในการรัปาอปครุภั ฑ์เนลื่อยยนต์ในครัง้นี้ปซึ่งเนป็นสน่งที่ดี 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอปถาาตาาระเนปียปที่อ้างถึงปเนรื่องเนงื่อนไขหรือภาระผูก.ันปในส่วนนี้จะเนป็นปัญหา

กัปทางเนทศปาลฯปหรือไา่ในการรัปาอปครุภั ฑ์ดังกล่าว 
นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ชี้แจงเน.่ือควาาเนข้าใจปค าว่าภาระผูก.ันเนนื่องจากเนป็นเนครื่องเนลื่อยยนต์ป 
ปลัดเทศบาลฯ ซึ่งจะต้องาีค่าใช้จ่ายค่าน้ าาันปค่าป ารุงรักษาปซ่อาแซา โดยใช้งปประาา ของเนทศปาลฯป

จึงจ าเนป็นต้องขอควาาเนห็นชอปจากสภาฯปเน.่ือให้สาาารถด าเนนนนการในส่วนที่กล่าว
ข้างต้นได ้

นายบุญทา  วงศ์มูล สอปถาาว่าาีสาาชนกท่านใดจะอภนปรายเน.น่าเนตนาหรือไา่ปถ้าไา่าีผู้อภนปรายแล้วป 
ประธานสภาเทศบาล  ผาจะขอลงาตน ประธานสภาฯปขอาตนที่ประชุาปสาาชนกท่านใดเนห็นชอปป6ศ1ปขออนุาัตน

การรัปปรนจาคครุภั ฑ์ปในกร ีที่าีผู้อุทนศ.ัสดุให้เนป็นกรราสนทธน์แก่หน่วยงานการปรนหาร
ราชการส่วนท้องถน่นป(เนลื่อยยนต์)ปปสาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปปผาขอาตนปโดยการยกาือขึ้น
เนหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
  งดออกเสียง  1 คน 

5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณส าหรับด าเนินการ โอนงบประมาณอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านเดื่อ-บ้านกลาง หมู่ที่ 9 

นายบุญทา  วงศ์มูล แจ้งให้นายกเนทศานตรีปเนจ้าของญัตตนได้ชี้แจงเนหตุผลและควาาจ าเนป็น 
ประธานสภาเทศบาล เน.่ือให้สาาชนกสภาเนทศปาลปเนกนดควาาเนข้าใจ 

/นายชุา.รปจาปัญญะศศศ 
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นายชุมพร  จาปัญญะ 5.2 ขออนุาัตนโอนงปประาา ส าหรัปด าเนนนนการปโอนงปประาา อุดหนุนการไฟฟ้า 
นายกเทศมนตรีฯ ส่วนภูานภาคตาาโครงการขยายเนขตไฟฟ้าปป้านเนดื่อ-ป้านกลางปหาู่ที่ป9 
 หลักการ 
  ตาาที่ ปเนทศปาลต าปลป้านแหวนปได้ตั้งเนทศปัญญัตนงปประาา รายจ่ายประจ าปง

งปประาา ป.ศศศ564 ปและในการปรนหารงปประาา ตาาอ านาจหน้าที่นั้นปาีควาา
จ าเนป็นจะต้องโอนเนงนนงปประาา รายจ่ายประจ าปง ป.ศศศ564 ปตาาระเนปียป
กระทรวงาหาดไทยว่าด้วยวนธีการงปประาา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นป.ศศศ
56 1ปแก้ไขเน.น่ าเนตนาป(ฉปัปที่ ป3ป)ป.ศศศ56 3ปปหาวดป ปการโอนและแก้ไข
เนปลี่ยนแปลงงปประาา  

 ข้อ 27ปการโอนเนงนนงปประาา รายจ่ายในหาวดค่าครุภั ฑ์ปที่ดนนและสน่งก่อสร้างปที่ท า
ให้ลักษ ะปปรนาา ปคุ ภา.เนปลี่ยนปหรือโอนไปตั้งจ่ายเนป็นรายการใหา่ปให้เนป็นอ ำนำจ
อนุมัติของสภำท้องถิ่นปทั้งนี้เนทศปาลต าปลป้านแหวนปจะด าเนนนนโครงการขยายเนขต
ไฟฟ้าป้านเนดื่อ-ป้านกลางปหาู่ที่ป9ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ป
ทั้งหาดจ านวนป3ปจุดปเน.่ือให้าีไฟฟ้าส่องสว่างตาาเนส้นทางคานาคาปและเน.่ือเนป็นการลด
การเนกนดอุปัตนเนหตุในช่วงเนวลากลางคืนปในการด าเนนนนโครงการดังกล่าวปต้องอาศัยผู้าี
ควาารู้ปประสปการ ์และควาาช านาญเนฉา.ะด้านปจึงาีควาาจ าเนป็นโอนไปตั้งจ่ายเนป็น
รายการใหา่ปเน.่ืออุดหนุนงปประาา ให้การไฟฟ้าส่วนภูานภาคสาขาอ าเนภอหางดงเนป็น
ผู้ด าเนนนนการปจ านวนป3ปรายการปรวางปประาา ที่ขออนุาัตนโอนงปประาา ตั้งจ่าย
รายการใหา่ปทั้งสน้นป505,700ป(สองแสนสอง.ันเนจ็ดร้อยปาทถ้วน)ปนั้น 

 เหตุผล 
 กองช่างปเนทศปาลต าปลป้านแหวนปจึงขออนุาัตนโอนเนงนนงปประาา ปจ านวนป1 รายการป

รวางปประาา ที่ขออนุาัตนโอนงปประาา ตั้งจ่ายรายการใหา่ปทั้งสน้นป202,700.00   
(สองแสนสอง.ันเนจ็ดร้อยปาทถ้วน)ปรายละเนอียดปดังนี้ 

 1. โอนลดงบประมาณ ปแผนงานเนคหะและชุาชนปงปลงทุนปหาวดค่าที่ดนนและ
สน่งก่อสร้างปค่าก่อสร้างสน่งสาธาร ูปโภคปหน้าป190ปโครงการตนดตั้งไฟโซล่าเนซลล์ป ปปปป
ป้านเนดื่อปหาู่ที่ป9ปจ านวนป1 ปจุดป 

 -ปปเน.่ือจ่ายเนป็นค่าตนดตั้งโคาไฟปLEDปสูงป3ปเนาตรปโซล่าเนซลล์ฐานธรราดาป.ร้อาตนดตั้งป
จ านวนป1 ปจุดปป้านเนดื่อปหาู่ที่ ป9ปเน.่ือให้าีไฟฟ้าส่องสว่างตาาเนส้นทางคานาคาปปปปปปปป
ลดการเนกนดอุปัตนเนหตุปตาาแปปแปลนและแผนผังเนทศปาลป้านแหวนปเนลขที่ปE1-09-64 

 -ปปเนป็นไปตาา.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป5 94 
 -ปปเนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นป(.ศศศป5641 -5646)ปปปปป

หน้าป89ปล าดัปที่ป8ปงปประาา ตั้งไว้ป59 ,000ปปาทป(สองแสนเนก้าหาื่นสี่.ันปาทถ้วน) 
  ขอโอนลดงบประมาณปจ านวนป505,700ป(สองแสนสอง.ันเนจ็ดร้อยปาทถ้วน) 

 ตั้งจ่ายรายการใหม่ปแผนงานเนคหะและชุาชนปงานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชน  
งปเนงนนอุดหนุนปเนงนนอุดหนุนปเนงนนอุดหนุนส่วนราชการปเนงนนอุดหนุนส าหรัปโครงการขยาย
เนขตไฟฟ้าป้านเนดื่อ-ป้านกลางปหาู่ที่ป9ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ป
จ านวนป3ปจุด 

 จุดที่ป1ปป้านกลางปหาู่ที่ป9ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงจังหวัดเนชียงใหา่ป 
 จุดที่ป5ปป้านกลางปหาู่ที่ป9ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงจังหวัดเนชียงใหา่  
 จุดที่ป3ปป้านเนดื่อปหาู่ที่ป9ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงจังหวัดเนชียงใหา่  
 

/เน.่ือจ่ายเนป็นศศศ 
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 -ปปเน.่ือจ่ายเนป็นค่าขยายเนขตไฟฟ้าป้านเนดื่อ-ป้านกลางปหาู่ที่ป9ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอ

หางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ปจ านวนป3ปจุดปให้กัปการไฟฟ้าส่วนภูานภาคสาขาอ าเนภอหางดง 
 -ปปเนป็นไปตาา.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป5 94 
 -ปปเนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นป(.ศศศป5641-5646)ปหน้าป

89ปล าดัปที่ป8ปงปประาา ตั้งไว้ป505,700ปปาทป(สองแสนสอง.ันเนจ็ดร้อยปาทถ้วน) 
 วงเงินที่ขอโอนงบประมาณเพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปจ านวนป505,700ศ-ปปาทป

(สองแสนสอง.ันเนจ็ดร้อยปาทถ้วน) 

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สาาชนกสภาเนทศปาลฯปทุกท่านปได้อภนปรายปสอปถาาป 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงควาาคนดเนห็นได้ปตาาระเนปียปวาระที่ป6ศ5 

ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป- ไม่มีผู้สอบถามหรืออภิปรายในระเบียบวาระท่ี 5.2  - 

นายบุญทา  วงศ์มูล  สอปถาาว่าาีสาาชนกท่านใดจะอภนปรายเน.น่าเนตนาหรือไา่ปถ้าไา่าีผู้อภนปรายแล้วป 
ประธานสภาเทศบาล  ผาจะขอลงาตน ประธานสภาฯปขอาตนที่ประชุาปสาาชนกท่านใดเนห็นชอปป 
 6ศ5ปขออนุาัตนโอนงปประาา ส าหรัปด าเนนนนการปโอนงปประาา อุดหนุนการไฟฟ้าป

ส่วนภูานภาคตาาโครงการขยายเนขตไฟฟ้าปป้านเนดื่อ-ป้านกลางปหาู่ที่ป9ปสาาชนกฯปท่านใด
เนห็นชอปผาขอาตนปโดยการยกาือขึ้นเนหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 
 

5.3 ขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2562) เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเดื่อ-บ้านกลาง หมู่ที่ 9 

นายบุญทา  วงศ์มูล แจ้งให้นายกเนทศานตรีปเนจ้าของญัตตนได้ชี้แจงเนหตุผลและควาาจ าเนป็น 
ประธานสภาเทศบาล เน.่ือให้สาาชนกสภาเนทศปาลปเนกนดควาาเนข้าใจ 
นายชุมพร  จาปัญญะ 5.3 ขอรัปควาาเนห็นชอปการจ่ายเนงนนตาาาาตราป67 ทวนปแห่ง.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป 
นายกเทศมนตรีฯ .ศศศ2496 แก้ไขเน.น่าเนตนาถึงฉปัปที่ ป14 (.ศศศ2562) เน.่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูานภาคปตาาโครงการขยายเนขตไฟฟ้าปป้านเนดื่อ-ป้านกลางปหาู่ที่ป9 
 หลักการ 
 .ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศ5 94ปแก้ไขเน.น่าเนตนาถึงฉปัปที่ป1 ป(.ศศศ5645)ปส่วนที่ป6ป

การคลังและทรั.ย์สนนของเนทศปาลปาาตราป47ปทวนปการจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) 
และการจ่ายเนงนนเน.่ือการลงทุนเนทศปาลจะกระท าได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลปและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุาัตนแล้ว 

 เหตุผล  
 เนนื่องจากปเนทศปาลต าปลป้านแหวนปได้ด าเนนนนการโอนงปประาา ตั้งจ่ายรายการใหา่ป

ในแผนงานเนคหะและชุาชนปงานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชนปงปเนงนนอุดหนุนป
หาวดเนงนนอุดหนุนปประเนภทเนงนนอุดหนุนส่วนราชการปเนงนนอุดหนุนส าหรัปโครงการขยาย
เนขตไฟฟ้าป้านเนดื่อ-ป้านกลาง หาู่ที่ 9 ต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ป
ให้กัปการไฟฟ้าส่วนภูานภาคสาขาอ าเนภอหางดง จ านวนป3ปจุด งปประาา ป505,700ปปาทป
(สองแสนสอง.ันเนจ็ดร้อยปาทถ้วน) 

 
/จุดที่ป1ปป้านกลางศศศ 
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 จุดที่ป1ปป้านกลางปหาู่ที่ป9ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ 
 จุดที่ป5ปป้านกลางปหาู่ที่ป9ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ 
 จุดที่ป3ปป้านเนดื่อปหาู่ที่ป9ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ 
 - เน.่ือจ่ายเนป็นค่าขยายเนขตไฟฟ้า ป้านเนดื่อ-ป้านกลาง หาู่ที่ 9 ต าปลป้านแหวนปอ าเนภอ

หางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ปจ านวนป3ปจุดปให้กัปการไฟฟ้าส่วนภูานภาคสาขาอ าเนภอหางดง 
- เนป็นไปตาา.ระราชปัญญัตน เนทศปาล  .ศศศ2496 แก้ไขเน.น่ าเนตนาถึงฉปัปที่ ป1 ปปปปปปป
(.ศศศ5645) 

 - เนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่น  (.ศศศ2561-2565)ป
หน้าที่ 89 ล าดัปที่ 8 

 ทั้งนี้การจ่ายเนงนนอุดหนุนตาาาาตราป47ปทวนปแห่ง.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศ5 94ป
แก้ไขเน.น่าเนตนาถึงฉปัปที่ป1 ป(.ศศศ5645) จะกระท าได้เนาื่อได้รัปควาาเนห็นชอปจากสภา
เนทศปาล 

 - เนนื่องจากขออนุาัตน โอนงปประาา เน.่ือด าเนนนนการตาาโครงการดังกล่าวแล้วปปปปปปปปปป
ในระเนปียปวาระนี้ปจะเนป็นการขออนุาัตนเนปนกจ่ายเนงนนเน.่ืออุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูานภาคป
ตาาโครงการขยายเนขตไฟฟ้าปป้านเนดื่อ-ป้านกลางปหาู่ที่ป9ปขอให้สาาชนกช่วยกัน.นจาร า 

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สาาชนกสภาเนทศปาลฯปทุกท่านปได้อภนปรายปสอปถาาป 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงควาาคนดเนห็นได้ปตาาระเนปียปวาระที่ป6ศ3 

ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป- ไม่มีผู้สอบถามหรืออภิปรายในระเบียบวาระท่ี 5.3  - 

นายบุญทา  วงศ์มูล  สอปถาาว่าาีสาาชนกท่านใดจะอภนปรายเน.น่าเนตนาหรือไา่ปถ้าไา่าีผู้อภนปรายแล้วป 
ประธานสภาเทศบาล  ผาจะขอลงาตน ประธานสภาฯปขอาตนที่ประชุาปสาาชนกท่านใดเนห็นชอปป 
 6ศ3ปขอรัปควาาเนห็นชอปการจ่ายเนงนนตาาาาตราป47ปทวนปแห่ง.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป

.ศศศ5 94ปแก้ไขเน.น่าเนตนาถึงฉปัปที่ ป1 ป(.ศศศ5645)ปเน.่ืออุดหนุนการไฟฟ้าปปปปปปปปป
ส่วนภูานภาคปตาาโครงการขยายเนขตไฟฟ้าปป้านเนดื่อ-ป้านกลางปหาู่ที่ป9ปสาาชนกฯปท่านใด
เนห็นชอปผาขอาตนปโดยการยกาือขึ้นเนหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 
 

5.4 ขออนุมัติท ากิจการนอกเขต ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านปากกอง หมู่ที่  6      
ขนาดกว้าง 5.40-7.80 เมตร ยาว 103.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 697.60 ตารางเมตร 

นายบุญทา  วงศ์มูล แจ้งให้นายกเนทศานตรีปเนจ้าของญัตตนได้ชี้แจงเนหตุผลและควาาจ าเนป็น 
ประธานสภาเทศบาล เน.่ือให้สาาชนกสภาเนทศปาลปเนกนดควาาเนข้าใจ 
นายชุมพร  จาปัญญะ 5.4 ขออนุาัตนท ากนจการนอกเนขตปตาาเนทศปัญญัตนงปประาา รายจ่ายประจ าปง 
นายกเทศมนตรีฯ งปประาา ป.ศศศ2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เนสรนา เนหล็กปซอยป1           

ป้านปากกองปหาู่ที่ป6 ขนาดกว้างป5.40-7.80 เนาตรปยาวป103.50 เนาตรปหนาป0.15 
เนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาปไา่น้อยกว่าป697.60 ตารางเนาตร 

 
 

/หลักการศศศ 
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 หลักการ 
 ตาาที่ปเนทศปาลต าปลป้านแหวนปจะด าเนนนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กป

ซอยป1ปป้านปากกองปหาู่ที่ป4ปขนาดกว้างป6ศ 0-7ศ80ปเนาตรปยาวป103ศ60ปเนาตรปป
หนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป497ศ40ปตารางเนาตรปงปประาา ที่จะ
ด าเนนนนโครงการในครั้งนี้ป 44,000ปปาทปซึ่งได้ปรรจุโครงการดังกล่าวในเนทศปัญญัตน
งปประาา รายจ่ายประจ าปงงปประาา ป.ศศศป564 ปเน.่ือแก้ไขปัญหาถนนช ารุดปปป
ไหล่ทางแคปปท าให้การสัญจรไป-าาปปนถนนสายดังกล่าวไา่ปลอดภัยปนั้น 

 เหตุผล  
 แต่เนนื่องจาก.้ืนที่ด าเนนนนโครงการดังกล่าวปอยู่ในเนขตควาารัปผนดชอปของเนทศปาลต าปล

สันผักหวานปซึ่งเนป็นแนวเนขตตนดต่อระหว่างเนทศปาลต าปลป้านแหวนกัปเนทศปาลต าปลป
สันผักหวานปที่าีประชากรของเนทศปาลต าปลป้านแหวนอาศัยอยู่ในปรนเนว ดั งกล่าวปป
และใช้ถนนในการสัญจรไป-าาปเนป็นเนวลานานหลายปงปท าให้ถนนเนกนดการช ารุดเนสียหายป
ไหล่ทางแคปปหากปล่อยไว้นานเนกรงว่าจะเนกนดอันตรายต่อชีวนตและทรั.ย์สนนของ
ประชาชนปเนทศปาลต าปลป้านแหวนจึงาีควาาจ าเนป็นที่จะต้องท ากนจการนอกเนขตปในเนขต
เนทศปาลต าปลสันผักหวานปโดยด าเนนนนโครงการก่อสร้างคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป1ป
ป้านปากกองปหาู่ที่ป4ปขนาดกว้างป6ศ 0-7ศ80ปเนาตรปยาวป103ศ60ปเนาตรปหนาป0ศ16ป
เนาตรปหรือาี .้ืนที่ รวาไา่น้ อยกว่ าป497 ศ40 ปตารางเนาตรปอาศัยอ า นาจตาา
.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป5 94ปและที่แก้ไขเน.น่าเนตนาปาาตราป67ปทวนปเนทศปาลอาจ
ท ากนจการนอกเนขตปเนาื่อ 

 (1)  การนั้นจ าเนป็นต้องท าและเนป็นการที่เนกี่ยวเนนื่องกัปกนจการที่ด าเนนนนตาาอ านาจหน้าที่
อยู่ภายในเนขตของตน 

 (2)  ได้รัปควาายนนยอาจากสภาเนทศปาลปค ะกรราการสุขาภนปาลปสภาจังหวัดปหรือ
สภาต าปลแห่งท้องถน่นท่ีเนกี่ยวข้อปและ 

 (3)  ได้รัปอนุาัตนจากรัฐานตรีว่าการกระทรวงาหาดไทย 
 จึงขออนุาัตนควาาเนห็นชอปต่อสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวนปเน.่ือท ากนจการนอกเนขตปปปป

ในเนขตเนทศปาลต าปลสันผักหวานปการด าเนนนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กป
ซอยป1ปป้านปากกองปหาู่ที่ ป6ปขนาดกว้างป5.40-7.80ปเนาตรปยาวป103.50ปเนาตรปป
หนาป0.15ปเนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป697.60ปตารางเนาตร 

 -ปเนนื่องจาก.้ืนที่ด าเนนนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป1 ป้านปากกองป
หาู่ที่ป6 อยู่ใน.้ืนที่ต าปลป้านสันผักหวานปซึ่งเนป็นแนวเนขตตนดต่อระหว่างเนทศปาลต าปล
ป้านแหวนกัปเนทศปาลต าปลสันผักหวานปที่าีประชากรของเนทศปาลต าปลป้านแหวน
อาศัยอยู่ในปรนเนว ดังกล่าวปและใช้ถนนในการสัญจรไป -าา ขอทางสภาฯปช่วยกัน
.นจาร าในการด าเนนนนการส่วนนี้ต่อไป 

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สาาชนกสภาเนทศปาลฯปทุกท่านปได้อภนปรายปสอปถาาป 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงควาาคนดเนห็นได้ปตาาระเนปียปวาระที่ป6ศ  
นายปั๋นแก้ว  ศรีบุญเรือง ผาเนห็นด้วยและสนัปสนุนในการด าเนนนนโครงการดังกล่าวปขอสอปถาาเน.่ือควาาชัดเนจน 
สมาชิกสภาเทศบาล .้ืนที่ด าเนนนนการดังกล่าวนี้อยู่ตรงปรนเนว จุดใด 
นายอินสม  สายขัด ขอชี้แจงเนนื่องจาก.้ืนที่ดังกล่าวเนป็น.ื้นที่เนขตตนดต่อระหว่างเนทศปาลต าปลป้านแหวน 
สมาชิกสภาเทศบาล กัปเนทศปาลต าปลสันผักหวานปซึ่งเนป็น.้ืนที่ปรนเนว แท็งก์น้ าปหาู่ที่ป4 ป้านปากกองปปปป

ก่อนถึงทางแยกกงศุล 
นายกมล  อินทร์จันทร์ สอปถาาทางเนทศปาลต าปลสันผักหวานให้ควาายนนยอาในการด าเนนนนการโครงการป 
สมาชิกสภาเทศบาล ดังกล่าวแล้วหรือไา ่ 

/นายจรูญโรจน์ปแก้วา ีศศศ 
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นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ในส่วนนี้ทางเนทศปาลฯปได้ท าหนังสือแจ้งทางเนทศปาลต าปลสันผักหวานแล้วป 
ปลัดเทศบาล รอทางเนทศปาลต าปลสันผักหวานด าเนนนนการตอปกลัปาาปเนนื่องจากต้องผ่านการประชุา

สภาฯปซึ่งเนปื้องต้นได้ตนดต่อประสานกัปทางเนทศปาลต าปลสันผักหวานแล้ว 

นายบุญทา  วงศ์มูล  สอปถาาว่าาีสาาชนกท่านใดจะอภนปรายเน.น่าเนตนาหรือไา่ปถ้าไา่าีผู้อภนปรายแล้วป 
ประธานสภาเทศบาล  ผาจะขอลงาตน ประธานสภาฯปขอาตนที่ประชุาปสาาชนกท่านใดเนห็นชอปป 
 6ศ ปขออนุาัตนท ากนจการนอกเนขตปตาาเนทศปัญญัตนงปประาา รายจ่ายประจ าปง

งปประาา .ศศศ564 ปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป1ปป้านปากกองป
หาู่ที่ป4ปขนาดกว้างป6ศ 0-7ศ80ปเนาตรปยาวป103ศ60ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือปปปป
าี.้ืนที่รวาปไา่น้อยกว่าป497ศ40ปตารางเนาตรปสาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปผาขอาตนปปปปปป
โดยการยกาือขึ้นเนหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 
 

5.5 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านแหวน (แบบฐานแผ่ ขนาด 200 คน) 

นายบุญทา  วงศ์มูล แจ้งให้นายกเนทศานตรีปเนจ้าของญัตตนได้ชี้แจงเนหตุผลและควาาจ าเนป็น 
ประธานสภาเทศบาล เน.่ือให้สาาชนกสภาเนทศปาลปเนกนดควาาเนข้าใจ 

นายชุมพร  จาปัญญะ 5.5 ขออนุาัตนแก้ไขเนปลี่ยนแปลงแปปรูปรายการละเนอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ 
นายกเทศมนตรีฯ .ัฒนาเนด็กเนล็ก เนทศปาลต าปลป้านแหวนป(แปปฐานแผ่ปขนาดป200 คน)  
 หลกัการ 
 1) ตาาที่กองช่างปเนทศปาลต าปลป้านแหวนปได้ด าเนนนนโครงการก่อสร้างอาคารปปปปปปปป

ศูนย์.ัฒนาเนด็กเนล็กปเนทศปาลต าปลป้านแหวนป(แปปฐานแผ่ปขนาดป200 คน)ปจ านวน
.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป734.00 ตารางเนาตรปตาาสัญญาจ้างเนลขที่ป630422014750    
ลงวันที่ป13 เนาษายนป2563 หาู่ที่ป2 ป้านโขงขาวปตศป้านแหวนปอศหางดงปจศเนชียงใหา่ป
โดยาีห้างหุ้นส่วนจ ากัดปศนรนชัยรุ่งเนรืองปเนป็นผู้รัปจ้างปนั้น 

 5)ปในการด าเนนนนการก่อสร้างรั้วรอปอาคารศูนย์.ัฒนาเนด็กเนล็กฯปเนป็นปรนาา งานที่อยู่ใน
งวดงานที่ ป3ปตาาแปปรูปรายการงานก่อสร้างปแนวเนขตรั้วรอปอาคารทางด้านปปปปปปปปปป
ทนศตะวันตกปชนดกัปแนวเนขตโครงการก่อสร้างรั้วสนาากีฬา.ร้อาผนังกันดนนส าเนร็จรูปปปป
ซึ่ ง ได้ ด า เนนน น ก ารก่ อ ส ร้ า ง ไป เนป็ น ที่ เนรี ย ป ร้ อ ย แ ล้ ว ปต าา สั ญ ญ าจ้ า ง เนล ข ที่ป
430555010611ปลงวันท่ีป18ปปกุาภา.ันธ์ปป5643ปท าให้แนวรั้วของศูนย์.ัฒนาป
เนด็กเนล็กาีการเนปลี่ยนแปลงปเน.่ือให้การด าเนนนนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวปเนป็นไปด้วย
ควาาเนรียปร้อยปจึงจ าเนป็นต้องด าเนนนนการเนปลี่ยนแปลงแนวเนขตรั้วอาคารศูนย์.ัฒนาเนด็ก
เนล็กฯปให้เนป็นไปตาาแปปรูปรายการงานก่อสร้างปจึงขออนุาัตนเนปลี่ยนแปลงแนวก่อสร้าง
รั้วศูนย์ .ัฒนาเนด็กเนล็กฯปด้านทนศตะวันตกปจากเนดนาาีควาายาวป169ศ43ปเนาตรป
เนปลี่ยนแปลงเนป็นปควาายาวรวาป141ศ33ปเนาตรปซึ่งท าให้าีควาายาวเน.น่าขึ้นป1ศ7ปเนาตรป
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานคนดเนป็นป5,846ศ68ปปาท/ป1ปเนาตรปรวาค่าวัสดุและ
ค่าแรงงานในการเนปลี่ยนแปลงป1ศ7*5,846ศ68ป=ป ,871ศ 8ปปาทปทั้งนี้งปประาา 
ในการด าเนนนนการก่อสร้างยังคงเนดนาป 

 3)ปกองการศึกษาปได้าีปันทึกข้อควาาที่ปชาป69503/188ปลงวันที่ป9ป.ฤศจนกายนปป
5643ปและปันทึกข้อควาาปที่ปชาป6950 /189ปลงวันที่ป15ป.ฤศจนกายนป5643 

/เนรื่องขออนุาัตนศศศ 
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 เนรื่องขออนุาัตนแก้ไขเนปลี่ยนแปลงแปปแปลนก่อสร้างอาคารศูนย์.ัฒนาเนด็กเนล็กปเนทศปาล

ต าปลป้านแหวนป(แปปฐานแผ่ปขนาดป500ปคน)ปจากการตรวจสอปสถานที่ก่อสร้าง
อาคารศูนย์.ัฒนาเนด็กเนล็กฯปทางผู้ควปคุางานได้หารือกัปผู้รัปจ้างปซึ่งจะด าเนนนนการแก้ไข
เนปลี่ยนแปลงแปปรูปรายการละเนอียดเน.น่าเนตนาปโดยที่ทางผู้รัปจ้างจะไา่คนดค่าใช้จ่ายใดๆป
เน.น่าเนตนาปโดยาีรายละเนอียดในการขอแก้ไขเนปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 1ศป.้ืนที่ทรายล้างป(เนดนา)ป.้ืนที่รวาป8ศ58ปตรศาศปแก้ไขเนป็นป.้ืนที่รวาป8ศ74ปตรศาศป
ปรนาา งานเน.น่าขึ้นป0ศ 8ปตรศาศปราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานคนดเนป็นป3 3ศ77ปปาท/
ตรศาศปรวาค่าวัสดุและค่าแรงงานป0ศ 8*3 3ศ77ป=ป146ศ01ปปาท 

 2. .้ืนที่ปูกระเนปื้องป(เนดนา)ป.้ืนที่รวาป8.64ปตรศาศปแก้ไขเนป็นป.้ืนที่ปูกระเนปื้องเนคลือปป
ขนาดป8”x8” .้ืนที่รวาป12.99ปตรศาศปปรนาา งานเน.น่าขึ้นป4.35ปตรศาศปราคาค่าวัสดุ
และค่าแรงงานคนดเนป็นป430.8ปปาท/ตรศาศปรวาค่าวัสดุและค่าแรงงานป4.35*430.8 
= 1,873.98ปปาท 

  3. เน.น่าเนตนาเนคาน์เนตอร์.ร้อาอ่างล้างจานจ านวนป1ปอ่างป.ร้อาตนดตั้งระปปประปาและ
ระปประปายน้ าทน้งป.้ืนที่รวาป3.6ปตรศาศปราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานคนดเนป็นป830ป
ปาท/ตรศาศปรวาค่าวัสดุและค่าแรงงานป3.6*830 = 2,988ปปาท 

 การแก้ไขเนปลี่ยนแปลงแปปรูปรายการละเนอียดโครงการก่อสร้างดังกล่าวปทางผู้รัปจ้างจะ
ไา่คนดค่าใช้จ่ายใดๆปเน.น่าเนตนา 

  4) ระเนปียปกฎหาายที่เนกี่ยวข้องปได้แก่ 
 ระเนปียปกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการปรนหาร.ัสดุภาครัฐปปปปปปปป

.ศศศป2560ปข้อป176ปค ะกรราการตรวจรัป.ัสดุในงานจ้างก่อสร้างปาีหน้าที่ดังนีป้ 
 (4) นอกจากการด าเนนนนการตาาป(1) และป(2) ในกร ีาีข้อสงสัยหรือาีกร ีที่เนห็นว่า

แปปรูปรายการละเนอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือาีข้อตกลงาีข้อควาาคลาดเนคลื่อน
เนล็กน้อยหรือไา่เนป็นไปตาาหลักวนชาการช่างปให้าีอ านาจสั่งเนปลี่ยนแปลงแก้ไขเน.น่าเนตนาป
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตาาที่เนห็นสาควรปและตาาหลักวนชาการช่างปเน.่ือให้เนป็นไปตาา
แปปรูปรายการละเนอียด 

  การปรนหารสัญญาและการตรวจรัป.ัสดุ 
  ข้อป178ปผู้ควปคุางานปาีหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ตรวจและควปคุางานป ปสถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาปหรือท่ีตกลงให้ท างานจ้างนั้น ปๆ

ทุกวันให้เนป็นไปตาาแปปรูปรายการละเนอียดปและข้อก าหนดในสัญญาทุกประการปปปปป
โดยสั่งเนปลี่ยนแปลงแก้ไขเน.น่าเนตนาปหรือตัดทอนงานจ้างได้ตาาที่เนห็นสาควรปและตาา
หลักวนชาช่างเน.่ือให้เนป็นไปตาาแปปรูปรายการละเนอียดปและข้อก าหนดในสัญญาปปปปปปป
ถ้าผู้รัปจ้างขัดขืนไา่ปฏนปัตนตาาก็สั่งให้หยุดงานนั้นเนฉ.าะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหาด
แล้วแต่กร ีไว้ก่อนปจนกว่าผู้รัปจ้างจะปฏนปัตนให้ถูกต้องตาาค าสั่งและให้รายงาน
ค ะกรราการตรวจรัป.ัสดุหรือผู้ที่ได้รัปาอปหาายให้ท าหน้าที่รัปผนดชอปการปรนหาร
สัญญาหรือข้อตกลงปและการตรวจรัป.ัสดุที่เนป็นงานจ้างก่อสร้างทันที 

  (2) ในกร ีที่ปรากฏว่าแปปรูปรายการละเนอียดปหรือข้อก าหนดในสัญญาาีข้อควาา
ขัดกันปหรือเนป็นที่คาดหาายได้ว่าถึงแา้ว่างานนั้นจะได้เนป็นไปตาาแปปรูปรายการ
ละเนอียดปและข้อก าหนดในสัญญาแต่เนาื่อส าเนร็จแล้วจะไา่าั่นคงแข็งแรงปหรือไา่เนป็นไป
ตาาหลักวนชาช่างที่ดีปหรือไา่ปลอดภัยให้สั่ง.ักงานนั้นไว้ก่อนปแล้วรายงานค ะกรราการ
ตรวจรัป.ัสดุหรือผู้ที่ได้รัปาอปหาายให้ท าหน้าที่รัปผนดชอปการปรนหารสัญญาหรือ
ข้อตกลงและการตรวจรัป.ัสดุที่เนป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเนร็วจ้างก่อสร้างโดยเนร็วป 

 
/ข้อป176ศศศ 
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  ข้อป175ปค ะกรราการตรวจรัป.ัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างปาีหน้าที่ดังนี้ 
  (4) นอกจากการด าเนนนนการตาาป(1) และป(2) ในกร ีาีข้อสงสัยหรือาีกร ีที่เนห็นว่า

แปปรูปรายการละเนอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือาีข้อตกลงาีข้อควาาคลาดเนคลื่อน
เนล็กน้อยหรือไา่เนป็นไปตาาหลักวนชาช่างให้าีอ านาจสั่งเนปลี่ยนแปลงแก้ไขเน.น่าเนตนาปหรือตัด
ทอนงานจ้างได้ตาาที่เนห็นสาควรปและตาาหลักวนชาการช่างปเน.่ือให้เนป็นไปตาาแปปรูป
รายการละเนอียด 

 เหตุผล 
 เน.่ือให้การด าเนนนนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์.ัฒนาเนด็กเนล็กปเนทศปาลต าปลป้านแหวนป

(แปปฐานรากแผ่ปขนาดป200ปคน)ปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป734.00ปตารางเนาตรป
เนป็นไปด้วยควาาเนรียปร้อยปถูกต้องตาาหลักวนชาการช่างปและกฎหาายที่เนกี่ยวข้องปปปปปป
จึงขออนุาัตน เนปลี่ยนแปลงแปปรูปรายการละเนอียดปดังรายละเนอียดข้างต้นปต่อสภา
เนทศปาลต าปลป้านแหวนปเน.่ือ.นจาร าปต่อไป 

 - เนนื่องจากการก่อสร้างอาคารศูนย์.ัฒนาเนด็กเนล็กปได้าีการเน.น่าเนตนา.้ืนที่ทรายล้างปปป
.้ืนที่ ปู กระเนปื้ องปเนคาน์ เนตอร์ อ่างล้ างจานปโดยทางผู้ รัปจ้ างด าเนนนนการให้ โดยปปปปปปปปปปปปปป
ไา่คนดค่าใช้จ่ายใดๆปซึ่งเนป็นโยชน์กัปทางเนทศปาลฯปขอให้ทางสภาช่วยกัน.นจาร าการ
เน.น่าเนตนาเนปลี่ยนแปลงส่วนนี้ด้วยป 

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สาาชนกสภาเนทศปาลฯปทุกท่านปได้อภนปรายปสอปถาาป 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงควาาคนดเนห็นได้ปตาาระเนปียปวาระที่ป6ศ6 
นายกมล  อินทร์จันทร์ สอปถาาจากรายละเนอียดที่ทางฝ่ายปรนหารได้ชี้แจงาานั้นปอยากทราปว่ารายละเนอียดป 
สมาชิกสภาเทศบาล ค่าใช้จ่ายที่ค านว าานั้นปทางเนทศปาลฯปไา่ได้เนสียค่าใช้จ่ายใช่หรือไา่ กล่าวสนัปสนุน

และเนห็นด้วยในการเน.น่าเนตนาเนปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ 
นายชุมพร  จาปัญญะ จากรายละเนอียดที่ได้ชี้แจงเนรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆปนั้นปในส่วนนี้คนดค านว เน.ื่อให้ทุท่านป 
นายกเทศมนตรีฯ ทราปรายละเนอียดค่าใช้จ่ายปแต่ทางผู้รัปจ้างไา่รัปค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

นายบุญทา  วงศ์มูล  สอปถาาว่าาีสาาชนกท่านใดจะอภนปรายเน.น่าเนตนาหรือไา่ปถ้าไา่าีผู้อภนปรายแล้วป 
ประธานสภาเทศบาล  ผาจะขอลงาตน ประธานสภาฯปขอาตนที่ประชุาปสาาชนกท่านใดเนห็นชอปป 
 6ศ6ปขออนุาัตนแก้ไขเนปลี่ยนแปลงแปปรูปรายการละเนอียดโครงการก่อสร้างอาคารปปปป

ศูนย์.ัฒนาเนด็กเนล็กเนทศปาลต าปลป้านแหวนป(แปปฐานแผ่ปขนาดป500ปคน)ปสาาชนกฯป
ท่านใดเนห็นชอปผาขอาตนโดยการยกาือขึ้นเนหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 
 

5.6 ขอความเห็นชอบ ร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง  
การประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน พ.ศ.2563 

นายบุญทา  วงศ์มูล แจ้งให้เนจ้าของญัตตนได้ชี้แจงเนหตุผลและควาาจ าเนป็นเน.่ือให้สาาชนกสภาเนทศปาลป 
ประธานสภาเทศบาล เนกนดควาาเนข้าใจ 
นายสมศักดิ์  อินสุข 5.6 ขอควาาเนห็นชอปปร่างระเนปียปสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวน 
รองประธานสภาเทศบาล ว่าด้วยการให้ประชาชนเนข้าฟังการประชุาและการปรึกษาของสภาเนทศปาลต าปลปปปป

ป้านแหวนป.ศศศ2563 
 
 

/ตาาหนังสือศศศ 
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 ตาาหนังสืออ าเนภอหางดงปที่ปชาป0053ศ57/ 467ปลงวันที่ป14ป.ฤศจนกายนป5643ปปปปป

เนรื่องปการให้ประชาชนเนข้ารัปฟังการประชุาสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถน่นปแจ้งให้สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถน่นป.นจาร าออกระเนปียปก าหนดหลักเนก ฑ์และวนธีการส าหรัป
ให้ประชาชนเนข้าฟังการประชุาสภาปทั้งนี้ปหลักเนก ฑ์ดังกล่าวต้องค านึงถึงการอ านวย
ควาาสะดวกแก่ประชาชนให้สาาารถเนข้าฟังการประชุาสภาได้โดยง่าย 

 หลักการ 
 เน.่ือให้าีหลักเนก ฑ์และวนธีการส าหรัปให้ประชาชนเนข้าฟังการประชุาสภาปสภาเนทศปาล

ต าปลป้านแหวนปจึงได้ก าหนดระเนปียปว่าด้วยการให้ประชาชนเนข้าฟังการประชุาและ
การปรึกษาของสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวนขึ้นปเน.่ือให้ประชาชนที่สนใจการประชุา
สภาเนทศปาลต าปลป้านแหวนปได้าีโอกาสเนข้ารัปฟังการประชุาสภาและปฏนปัตนตนได้
อย่างถูกต้องปและเนป็นไปตาาระเนปียปกระทรวงาหาดไทยว่าด้วยข้อปังคัปการประชุา
สภาท้องถน่นป.ศศศ2547 แก้ไขเน.น่าเนตนาถึงป(ฉปัปที่ป2)  .ศศศ2554 ข้อป117 วรรคสี่ป
โดยก าหนดระเนปียปเนกี่ยวกัปการอนุญาตให้ประชาชนเนข้าฟังการประชุาและการปรึกษา
ของสภาท้องถน่นปรวาทั้งประชาสัา.ันธ์เนกี่ยวกัปก าหนดการประชุาสภาท้องถน่นและปปปปปปปปป
ผลการด าเนนนนงานของสภาท้องถน่นให้ประชาชนทราปตาาวนธีการที่เนห็นสาควร 

 เหตุผล 
 เน.่ือให้การด าเนนนนการเนป็นไปด้วยควาาเนรียปร้อยปจึงขอเนสนอร่างระเนปียปสภาเนทศปาล

ต าปลป้านแหวนว่าด้วยการให้ประชาชนเนข้าฟังการประชุาและการปรึกษาของสภา
เนทศปาลต าปลป้านแหวนต่อสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวนปเน.่ือ.นจาร าให้ควาา
เนห็นชอปปและประกาศใช้ระเนปียปดังกล่าวฯปต่อไป 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี อ่านร่างระเนปียปสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวนว่าด้วยการให้ประชาชนเนข้าฟังการประชุา 
เลขานุการสภาฯ และการปรึกษาของสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวนป.ศศศ5643ปรายละเนอียดตาาเนอกสาร

การประชุา 
นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สาาชนกสภาเนทศปาลฯปทุกท่านปได้อภนปรายปสอปถาาป 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงควาาคนดเนห็นได้ปตาาระเนปียปวาระที่ป6ศ4 

นายมงคล  กันธิยะ ตาาร่างระเนปียปฯปขอสอปถาาว่าประชาชนทีเ่นข้ารัปฟังปไา่สาาารถอภนปรายปหรือ 
สมาชิกสภาเทศบาล แสดงควาาคนดเนห็นใดต่อสภาได้ใช่หรือไา่ปซึ่งจะขัดแย้งกัปปข้อป7 -10ปหรือไา่ปเน.ราะใน

ระเนปียปฯปไา่ได้ระปุว่าห้าาแสดงควาาคนดเนห็นหรือโต้แย้งกัปทางสภาฯ 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ผู้ที่เนข้าาารัปฟังการประชุาไา่สาาารถอภนปรายปหรือแสดงควาาคนดเนห็นได้ปตาาระเนปียปฯป 
เลขานุการสภาฯ แล้วหาายถึงการที่ผู้ที่เนข้าาารัปฟังก่อกวนปหรือ.ูดคุยกันเนองส่งเนสียงดังในที่ประชุาสภาฯป

ประธานสภาฯปาีอ านาจสั่งการตาาระเนปียปฯปนี้ได้ 

นายมงคล  กันธิยะ เนสนอให้ระปุในข้อที่ป6ปเน.น่าข้อห้าาปไา่ให้ผู้เนข้ารัปฟังการประชุาปอภนปรายปหรือ 
สมาชิกสภาเทศบาล แสดงควาาคนดเนห็นต่อท่ีประชุาสภาฯปขอให้.นจา าร่วากันในส่วนนี้ 
นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น ผาเนห็นด้วยและสนัปสนุนในการออกระเนปียปฯปดังกล่าวปเน.ื่อให้ประชาชนได้เนข้าาาาีป 
สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนร่วารัปฟังการประชุาปอย่างโปร่งใสปและจะได้ทราปปทปาทหน้าที่ของสาาชนกสภา

แต่ละท่านในการประชุาสภาฯป 
นายปัน๋แก้ว  ศรีบุญเรือง ผาขอชื่นชาปและเนห็นด้วยในการออกระเนปียปฯปดังกล่าวปเน.่ือให้เนป็นแนวทางในป 
สมาชิกสภาเทศบาล การปฏนปัตนส าหรัปผู้เนข้ารัปฟังการประชุาสภาฯปและเนสนอแนะให้เน.น่าเนรื่องการสวา

หน้ากากอนาาัยปเนนื่องจากปัจจุปันอยู่ในสถานการ ์โรคระปาดโควนด -19ปได้หรือไา่ปปปป
ถ้าในอนาคตาีการเนปลี่ยนแปลงก็สาาารแก้ไขในส่วนนี้ได้ปทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ดุล.นนนจและปปป
การ.นจาร าของทางสภาฯปปป 

/นายอนนสาปสายขัดศศศ 
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นายอินสม  สายขัด ผาเนห็นด้วยและสนัปสนุนในการเนข้ารัปฟังการประชุาสภาฯปเนป็นการเนปิดโอกาสให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล ชาวป้านได้เนข้ารัปฟังการประชุาสภาปอย่างโปร่งใส 

นายบุญทา  วงศ์มูล  สอปถาาว่าาีสาาชนกท่านใดจะอภนปรายเน.น่าเนตนาหรือไา่ปถ้าไา่าีผู้อภนปรายแล้วป 
ประธานสภาเทศบาล  ผาจะขอลงาตน ประธานสภาฯปขอาตนที่ประชุาปสาาชนกท่านใดเนห็นชอปร่างระเนปียปสภา

เนทศปาลต าปลป้านแหวนว่าด้วยการให้ประชาชนเนข้าฟังการประชุาและการปรึกษาของ
สภาเนทศปาต าปลป้านแหวนป.ศศศ5643 สาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปผาขอาตนโดยการปป
ยกาือขึ้นเนหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

 สรุป ที่ประชุาาีาตนเนห็นชอปให้ประกาศใช้ระเนปียปสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวนว่าด้วย
การให้ประชาชนเนข้าฟังการประชุาและการปรึกษาของสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวนป
.ศศศ5643 

 
5.7 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

นายบุญทา  วงศ์มูล แจ้งให้นายกเนทศานตรีปเนจ้าของญัตตนได้ชี้แจงเนหตุผลและควาาจ าเนป็น 
ประธานสภาเทศบาล เน.่ือให้สาาชนกสภาเนทศปาลปเนกนดควาาเนข้าใจ 

นายชุมพร  จาปัญญะ 5.7 ขออนุาัตนโอนเนงนนงปประาา รายจ่ายปประจ าปงงปประาา ป.ศศศ2564 
นายกเทศมนตรีฯ หลักการ 
 1) ตาาที่ปกองช่างตั้งงปประาา รายจ่ายประจ าปงงปประาา ป.ศศศป2564 แผนงาน

เนคหะและชุาชนปงานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชนปไว้เน.่ือด าเนนนนงานนั้นปปปปปปป
แต่เนนื่องจากเนทศปาลต าปลป้านแหวนาีเนหตุจ าเนป็นที่จะต้องด าเนนนนโครงการก่อสร้าง
ภายในหาู่ป้านปในเนขตเนทศปาลต าปลป้านแหวนปจ านวนป4 โครงการปดังนี้ 

ปปปป   1)ปโครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปปปปปป
ยาวป16ศ00ปาศป.ื้นที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านท้าวปุญเนรืองปหาู่ที่ป3ปต าปลป้าน
แหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ 

ปปปป   5)ปโครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปปปปปป
ยาวป16ศ00ปาศป.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านช่างค าน้อยปหาู่ที่ป ปต าปลป้าน
แหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ 

   3)ปปโครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปปปปป
ยาวป16ศ00ปาศป.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านต้นเนฮือดปหาู่ที่ป8ปต าปลป้ าน
แหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ 

    )ปปโครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปปปปป
ยาวป16ศ00ปาศป.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านจอาทองปหาู่ที่ป10ปต าปลป้าน
แหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ 

ปปป ทั้งนี้ปานได้ตั้งงปประาา รายจ่ายไว้ในปงงปประาา ป.ศศศป2564ปกองช่างจึงาีควาา
จ าเนป็นจะต้องโอนเนงนนงปประาา รายจ่ายประจ าปง งปประาา ป.ศศศป2564            
ไปตั้งจ่ายเนป็นรายการใหา่ปจ านวนป8ปโครงการข้างต้น 

 
 

/5) ระเนปียปศศศ 
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 5)ประเนปียปกฎหาายที่เนกี่ยวข้องปได้แก่ 
ปปปป 2.1)ประเนปียปกระทรวงาหาดไทยว่าด้วยวนธีการงปประาา ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถน่นป.ศศศป2541 และท่ีแก้ไขเน.น่าเนตนา 
ปปปป ข้อ 27 การโอนเนงนนงปประาา รายจ่ายในหาวดค่าครุภั ฑ์ปที่ดนนปและสน่งก่อสร้างที่ท า

ให้ลักษ ะปปรนาา ปคุ ภา.เนปลี่ยนปหรือโอนไปตั้งจ่ายเนป็นรายการใหา่ปให้เนป็นอ านาจ
อนุาัตนของสภาท้องถน่น 

 เหตุผล 
 เน.่ือให้การด าเนนนนโครงการทั้งป4ปโครงการเนป็นไปด้วยควาาเนรียปร้อยปกองช่างจึงขอ

อนุาัตนโอนเนงนนงปประาา รายจ่ายประจ าปงงปประาา ป.ศศศป2564 ดังนี้ 
 ขอโอนลดงบประมาณ 
 1) แผนงานเคหะและชุมชน 
ปปปป งานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชน 
ปปป งปลงทุน 
ปปปป ค่าท่ีดนนและสน่งก่อสร้าง 
ปปปป ค่าก่อสร้างสน่งสาธาร ูปโภค 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป1ปป้านปากกองปหาู่ที่ป4ปขนาดกว้างป

6ศ 0-7ศ80ปเนาตรปยาวป103ศ60ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป
497ศ40ปตารางเนาตรปปตั้งไว้ป466,000 ปาท 

 -ปเน.่ือจ่ายเนป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป1ปป้านปากกองปหาู่ที่ป4ปขนาด
กว้างป6ศ 0-7ศ80ปเนาตรปยาวป103ศ60ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อย
กว่าป497ศ40ปตารางเนาตรปตาาแปปแปลนเนทศปาลต าปลป้านแหวนปเนลขที่ปR6-04-4  

 -ปเนป็นไปตาา.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป2496 
 -ปเนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นป(.ศศศป2561 ถึงป2565)ป

หน้าที่ป76ปล าดัปที่ป  
  ปปปปขอโอนลดงบประมาณจ านวน 466,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

 2) แผนงานเคหะและชุมชน 
ปปปป งานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชน 
ปปปป งปลงทุน 
ปปปป ค่าท่ีดนนและสน่งก่อสร้าง 
ปปปป ค่าก่อสร้างสน่งสาธาร ูปโภค 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป8ปป้านเนดื่อปหาู่ที่ป9ปขนาดกว้างป5ศ00ป

เนาตรปยาวป77ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป16 ศ00ปตาราง
เนาตรป(ไา่าีหนนคลุกไหล่ทาง)ปตั้งไว้ป85,700 ปาท 

 -ปเน.่ือจ่ายเนป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป6ปป้านเนดื่อปหาู่ที่ป9ปขนาดกว้างป
5ศ00ปเนาตรปยาวป77ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป16 ศ00ป
ตารางเนาตรป(ไา่าีหนนคลุกไหล่ทาง)ปตาาแปปแปลนเนทศปาลต าปลป้านแหวนปเนลขที่ปR6-
09-4  

 -ปเนป็นไปตาา.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป2496 
 -ปเนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นป(.ศศศป2561 ถึงป2565)ป

หน้าที่ป88ปล าดัปที่ป4 
  ปปปปขอโอนลดงบประมาณจ านวน 82,700 บาท คงเหลือ 0 บาท 

/3) แผนงานเนคหะศศศ 
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 3)  แผนงานเคหะและชุมชน 
ปปป งานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชน 
ปปปป งปลงทุน 
ปปปป ค่าท่ีดนนและสน่งก่อสร้าง 
ปปปป ค่าก่อสร้างสน่งสาธาร ูปโภค 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยนายสนงห์ชัยปสุวรร วงค์ปป้านดอนไฟปป

หาู่ที่ป15ปขนาดกว้างป5ศ60ปเนาตรปยาวป53ศ00ปเนาตรปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี
.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป67ศ60ปตารางเนาตรปปตั้งไว้ป30,000 ปาท 

 -ปเน.่ือจ่ายเนป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยนายสนงห์ชัยปสุวรร วงค์ปปปปปป
ป้านดอนไฟปหาู่ที่ป15ปปขนาดกว้างป5ศ60ปเนาตรปยาวป53ศ00ปเนาตรปเนาตรปหนาป0ศ16ป
เนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป67ศ60ปตารางเนาตรปตาาแปปแปลนเนทศปาลต าปล
ป้านแหวนปเนลขที่ปR6-15-4  

 -ปเนป็นไปตาา.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป2496 
 -ปเนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นป(.ศศศป2561 ถึงป2565)ป

หน้าที่ป105ปล าดัปที่ป7 
  ปปปปขอโอนลดงบประมาณจ านวน 30,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
 4)  แผนงานเคหะและชุมชน 
ปปปป งานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชน 
ปปปป งปลงทุน 
ปปปป ค่าท่ีดนนและสน่งก่อสร้าง 
ปปปป ค่าก่อสร้างสน่งสาธาร ูปโภค 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กป.ร้อารางระปายน้ าปป้านญาาตนปหาู่ที่ป8ป

ขนาดถนนกว้างป ศ60ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่
น้อยกว่าป613ศ00ปตารางเนาตรป.ร้อารางระปายน้ าคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปขนาดกว้างป
0ศ30ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปลึกตั้งแต่ป0ศ30-0ศ46ปเนาตร ตั้งไว้ป659,000 ปาท 

 -ปเน.่ือจ่ายเนป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กป.ร้อารางระปายน้ าปป้านญาตนปหาู่ที่ป8ป
ขนาดถนนกว้างป ศ60ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่
น้อยกว่าป613ศ00ปตารางเนาตรป.ร้อารางระปายน้ าคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปขนาดกว้างป
0ศ30ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปลึกตั้งแต่ป0ศ30-0ศ46ปเนาตรปตาาแปปแปลนเนทศปาล
ต าปลป้านแหวนปเนลขที่ปRW1-08-4  

 -ปเนป็นไปตาา.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป2496 
 -ปเนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นป(.ศศศป2561 ถึงป2565)ปป

ฉปัปเน.น่าเนตนาครั้งที่ป3/5643ปหน้าที่ป3ปล าดัปที่ป6 
  ปปปปขอโอนลดงบประมาณจ านวน 529,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
 5)  แผนงานเคหะและชุมชน 
ปปปป งานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชน 
ปปปป งปลงทุน 
ปปปป ค่าท่ีดนนและสน่งก่อสร้าง 
ปปปป ค่าก่อสร้างสน่งสาธาร ูปโภค 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปหน้าป้านนายอุดป.งษ์ธนปป้ านดู่ปหาู่ที่ป11ป

ขนาดกว้างป3ศ60ปเนาตรปยาวป 6ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป
167ศ60ปตารางเนาตรป(ไา่าีหนนคลุกไหล่ทาง)ปตั้งไว้ป83,600 ปาท 

/เน.ื่อจ่ายเนป็นศศศ 
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 -ปเน.่ือจ่ายเนป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปหน้าป้านนายอุดป.งษ์ธนปป้านดู่ปปปปปป

หาู่ที่ป11ปขนาดกว้างป3ศ60ปเนาตรปยาวป 6ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.ื้นที่ไา่
น้อยกว่าป167ศ60ปตารางเนาตรป(ไา่าีหนนคลุกไหล่ทาง)ปตาาแปปแปลนเนทศปาลต าปล
ป้านแหวนปเนลขที่ปR6-11-4 ปทั้งนี้ในการเนปนกจ่ายงปประาา ต้องได้รัปควาาเนห็นชอป
จากค ะกรราการหาู่ป้าน 

 -ปเนป็นไปตาา.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป2496 
 -ปเนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นป(.ศศศป2561 ถึงป2565)ป

หน้าที่ป100ปล าดัปที่ป7 
  ปปปปขอโอนลดงบประมาณจ านวน 83,600 บาท คงเหลือ 0 บาท 
 6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
ปปปป งานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชน 
ปปปป งปลงทุน 
ปปปป ค่าท่ีดนนและสน่งก่อสร้าง 
ปปปป ค่าก่อสร้างสน่งสาธาร ูปโภค 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปเนข้าป้านกองขนงปป้านไร่ปหาู่ที่ป1ปจ านวนป5ป

ช่วงป(ช่วงที่ป1)ปขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปช่วงที่ป5ป
ขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรปยาวป118ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือ.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป
958ศ00ปตารางเนาตรปตั้งไว้ป 95,500 ปาท 

 -ปเน.่ือจ่ายเนป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปเนข้าป้านกองขนงปป้านไร่ปหาู่ที่ป1ป
จ านวนป5ปช่วงป(ช่วงที่ป1)ปขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ป
เนาตรป(ช่วงที่ป5)ปขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรปยาวป118ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือ
.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป958ศ00ปตารางเนาตรปตาาแปปแปลนเนทศปาลต าปลป้านแหวนปเนลขที่ป
R6-01-4  

 -ปเนป็นไปตาา.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป2496 
 -ปเนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นป(.ศศศป2561 ถึงป2565)ป

หน้าที่ป56ปล าดัปที่ป3 
  ปปปปขอโอนลดงบประมาณจ านวน 492,500 บาท คงเหลือ 0 บาท 
 7)  แผนงานเคหะและชุมชน 
ปปป งานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชน 
ปปปป งปลงทุน 
ปปปป ค่าท่ีดนนและสน่งก่อสร้าง 
ปปป ค่าก่อสร้างสน่งสาธาร ูปโภค 
ปปปป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป6ปป้านดอนไฟปหาู่ที่ป15ปขนาดกว้างป

5ศ00-3ศ00ปเนาตรปยาวป100ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป
549ศ96ปตารางเนาตรปตั้งไว้ป1 8,000 ปาท 

 -ปเน.่ือจ่ายเนป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป6ปป้านดอนไฟปหาู่ที่ป15ปขนาด
กว้างป5ศ00-3ศ00ปเนาตรปยาวป100ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อย
กว่าป549ศ96ปตารางเนาตรปตาาแปปแปลนเนทศปาลต าปลป้านแหวนปเนลขที่ปR6-15-4  

 -ปเนป็นไปตาา.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป2496 
 -ปเนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นป(.ศศศป2561 ถึงป2565)ป

หน้าที่ป105ปล าดัปที่ป8 
  ปปปปขอโอนลดงบประมาณจ านวน 148,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

/8) แผนงานเนคหะศศศ 
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 8)  แผนงานเคหะและชุมชน 
ปปปป งานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชน 
 งปด าเนนนนงาน 
ปปปป ค่าใช้สอย 
ปปปป ค่าป ารุงรักษาและซ่อาแซา 
 เน.่ือจ่ายเนป็นค่าป ารุงรักษาและซ่อาแซาทรั.ย์สนนที่อยู่ในควาารัปผนดชอปของเนทศปาล

ต าปลป้านแหวนปเน.่ือให้ใช้งานได้ตาาปกตนปงปประาา ตั้งไว้ป 00,000ปปาท 
  ปปปปขอโอนลดงบประมาณจ านวน 156,200 บาท คงเหลือ 243,800 บาท 
 - รวมขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จ านวน 1,988,000 บาท - 
 
 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 1) แผนงานเคหะและชุมชน 
ปปปป งานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชน 
ปปปป งปลงทุน 
ปปปป ค่าท่ีดนนและสน่งก่อสร้าง 
ปปปป อาคารต่างๆ 
 โครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป

.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านท้าวปุญเนรืองปหาู่ที่ป3ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอ
หางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ 

 -ปเน.่ือจ่ายเนป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป
15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านท้าวปุญเนรืองปหาู่ที่ป3ป
ต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ปตาาแปปแปลนเนทศปาลต าปลปปปปปป
ป้านแหวนปเนลขที่ปB1-03-64 

 -ปเนป็นไปตาา.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป2496 
 -ปเนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่น(.ศศศป2561-2565)ปหน้าที่ป4ป

ล าดัปที่ป9 
  ปปปปขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายจ านวน 497,000 บาท 
 2) แผนงานเคหะและชุมชน 
ปปปป งานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชน 
ปปปป งปลงทุน 
ปปปป ค่าท่ีดนนและสน่งก่อสร้าง 
ปปปป ค่าก่อสร้างสน่งสาธาร ูปโภค 
 โครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป

.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านช่างค าน้อยปหาู่ที่ป ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอป
หางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ 

 -ปเน.่ือจ่ายเนป็นค่าก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ป
าศป.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านช่างค าน้อยปหาู่ที่ป ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอ
หางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ตาาแปปแปลนเนทศปาลต าปลป้านแหวนปเนลขที่ปB1-04-64 

 -ปเนป็นไปตาา.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป2496 
 -ปเนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่น(.ศศศป2561-2565)ปหน้าที่ป4ป

ล าดัปที่ป9 
  ปปปปขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายจ านวน 497,000 บาท 

/3) แผนงานเนคหะศศศ 
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 3) แผนงานเคหะและชุมชน 
ปปปป งานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชน 
ปปป งปลงทุน 
ปปปป ค่าท่ีดนนและสน่งก่อสร้าง 
ปปปป ค่าก่อสร้างสน่งสาธาร ูปโภค 
 โครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป

.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านต้นเนฮือดปหาู่ที่ป8ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงป
จังหวัดเนชียงใหา่ 

 -ปเน.่ือจ่ายเนป็นค่าก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป
.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านต้นเนฮือดปหาู่ที่ป8ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงป
จังหวัดเนชียงใหา่ปตาาแปปแปลนเนทศปาลต าปลป้านแหวนปเนลขที่ปB1-08-64 

  ปปปป-ปเนป็นไปตาา.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป2496 
 -ปเนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่น(.ศศศป2561-2565)ปหน้าที่ป4ป

ล าดัปที่ป9 
 ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายจ านวน 497,000 บาท 

 4) แผนงานเคหะและชุมชน 
ปปป งานปรนหารทั่วไปเนกี่ยวกัปเนคหะและชุาชน 
ปปปป งปลงทุน 
ปปปป ค่าท่ีดนนและสน่งก่อสร้าง 
ปปปป ค่าก่อสร้างสน่งสาธาร ูปโภค 
 โครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป

.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านจอาทองปหาู่ที่ป10ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอปป
หางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ 

 -ปเน.่ือจ่ายเนป็นค่าก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป
.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านจอาทองปหาู่ที่ป10ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอปป
หางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ปตาาแปปแปลนเนทศปาลต าปลป้านแหวนปเนลขที่ปB1-10-64 

 -ปเนป็นไปตาา.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป2496 
 -ปเนป็นไปตาาแผน.ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่น(.ศศศป2561-2565)ปหน้าที่ป4ป

ล าดัปที่ป9 
 ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายจ านวน 497,000 บาท 
 - รวมขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 1,988,000 บาท -  

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สาาชนกสภาเนทศปาลฯปทุกท่านปได้อภนปรายปสอปถาาป 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงควาาคนดเนห็นได้ปตาาระเนปียปวาระที่ป6ศ7 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี เนนื่องจากที่ผ่านาาเนทศปาลต าปลป้านแหวนปประสปเนหตุการ ์อุทกภัยป 
ปลัดเทศบาลฯ ท าให้ถนนหลายสายช ารุดเนสียหายปและสร้างควาาเนดือนร้อนให้กัปผู้ที่สัญจรไปาาปปปปปป

ซึ่งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตปเนป็นโครงการที่ด าเนนนนการตาาเนทศปัญญัตนงปประาา 
รายจ่ายประจ าปงงปประาา ป.ศศศ564 ปแต่เนนื่องจากประชาชนได้รัปควาาเนดือดร้อน
ต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาปทางผู้ปรนหารเนห็นว่าาีควาาจ าเนป็นที่จะต้องเนร่ง
ด าเนนนนการเน.ื่อปรรเนทาควาาเนดือดร้อนของประชาชนโดยเนร่งด่วนปถ้าหากรองปประาา 
รายจ่ายประจ าปงปและด าเนนนนการตาาแผนด าเนนนนงานอาจจะท าให้ล่าช้าป 

/ซึ่งทางผู้ปรนหารศศศ 
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 ซึ่งทางผู้ปรนหารเนห็นว่าหากน าโครงการตาาเนทศปัญญัตนดังกล่าวปาาด าเนนนนการใช้จ่ายเนงนน

สะสาจะท าให้ สาาารถแก้ ไขปัญ หาควาา เนดื อดร้อนของประชาชนได้ ดี กว่ าปปปปปปปปปปปปปปปป
จึงขอด าเนนนนการโอนลดงปประาา โครงการตาาเนทศปัญญัตนดังกล่าวฯปตั้งแต่โครงการที่ป
1-7ปตาารายละเนอียดข้างต้นปเน.่ือด าเนนนนการขอใช้จ่ายเนงนนสะสาปและเน.น่าเนตนาโครงการ
อีกป ปโครงการปรวาการขอใช้จ่ายเนงนนสะสาจ านวนป11ปโครงการปและในส่วนที่ โอนลดป
เน.่ือตั้งจ่ายรายการใหา่ป ปคือปโครงการ โครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานป
รายละเนอียดตาาที่กล่าวไปแล้วข้างต้นป 

นายกมล  อินทร์จันทร์ สอปถาาโครงการโอนลดงปประาา ป8ปรายการปตัดออกจากเนทศปัญญัตนงปประาา ป 
สมาชิกสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปงงปประาา ป.ศศศ564 ปใช่หรือไา ่ 
 - โครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหา่ป ปโครงการปโครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานป

ในส่วนนี้ยังาีอีกหลายหาู่ป้านที่าีควาาต้องการและควาาจ าเนป็นสอปถาาหาู่ป้านปปปปปปปป
ที่ยังไา่ได้โครงการดังกล่าวฯปจะได้ด าเนนนนการอีกหรือไา่ป 

นายชุมพร  จาปัญญะ โครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปเนห็นควาาส าคัญและควาาจ าเนป็นของ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกหาู่ป้านปแต่ด้วยเนงื่อนไขในการใช้จ่ายเนงนนสะสาจึงไา่สาาารถด าเนนนนการได้ปจึง

ด าเนนนนการโอนงปประาา เน.่ือตั้งจ่ายรายการใหา่ปตาาเนทศปัญญัตนงปประาา รายจ่าย
ประจ าปงป.ศศศ564 ปในส่วนโครงการตาาเนทศปัญญัตนน าาาใช้จ่ายเนงนนสะสาเน.่ือแก้ไข
ปัญหาควาาเนดือนร้อน  ทั้งนี้ถ้าาีโอกาสาีงปประาา ที่สาาารถด าเนนนนการได้จะ
ด าเนนนนการให้ต่อไป 

นายบุญทา  วงศ์มูล  สอปถาาว่าาีสาาชนกท่านใดจะอภนปรายเน.น่าเนตนาหรือไา่ปถ้าไา่าีผู้อภนปรายแล้วป 
ประธานสภาเทศบาล  ผาจะขอลงาตน ประธานสภาฯปขอาตนที่ประชุาปสาาชนกท่านใดเนห็นชอปป 
 6ศ7ปขออนุาัตนโอนเนงนนงปประาา รายจ่ายปประจ าปงงปประาา ป.ศศศ564  
 ขอโอนลดงบประมาณ 
 1ศปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป1 ป้านปากกองปหาู่ที่ป6 ขนาดกว้างป

5.40-7.80 เนาตรปยาวป103.50 เนาตรปหนาป0.15 เนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป
697.60 ตารางเนาตรปตั้ งไว้ ป466,000 ปาทปขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 
466,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

 5ศปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป8ปป้านเนดื่อปหาู่ที่ป9ปขนาดกว้างป
5ศ00ปเนาตรปยาวป77ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป16 ศ00ป
ตารางเนาตรป(ไา่าีหนนคลุกไหล่ทาง)ปตั้งไว้ป85,700ปปาท ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 
82,700 บาท คงเหลือ 0 บาท 

 3.ปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยนายสนงห์ชัยปสุวรร วงค์ปป้านดอนไฟ
หาู่ที่ป12 ขนาดกว้างป2.50 เนาตรปยาวป23.00 เนาตรปเนาตรปหนาป0.15 เนาตรปหรือปปปปป
าี .้ื นที่ รวา ไา่น้ อยกว่ าป57.50 ตารางเนาตรปตั้ ง ไว้ ป30,000 ปาทปขอโอนลด
งบประมาณจ านวน 30,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

 4.ปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กป.ร้อารางระปายน้ าปป้านญาาตนปหาู่ที่ป8ป
ขนาดถนนกว้างป ศ60ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ ปปปปปป
ไา่น้อยกว่าป613ศ00ปตารางเนาตรป.ร้อารางระปายน้ าคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปขนาดกว้างป
0ศ30ปเนาตรปปปยาวป11 ศ00ปเนาตรปลึกตั้งแต่ป0ศ30-0ศ46ปเนาตร ตั้งไว้ป659,000 ปาท                     
ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 529,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
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 5.ปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปหน้าป้านนายอุดป.งษ์ธน ปป้านดู่ปหาู่ที่ป11ป

ขนาดกว้างป3ศ60ปเนาตรปยาวป 6ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป
167ศ60ปตารางเนาตรป(ไา่าีหนนคลุกไหล่ทาง)ปตั้ งไว้ป83 ,600 ปาท  ขอโอนลด
งบประมาณ จ านวน 83,600 บาท คงเหลือ 0 บาท 

 6.ปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปเนข้าป้านกองขนงปป้านไร่ปหาู่ที่ป1ปจ านวนป5ป
ช่วงป(ช่วงที่ป1)ปขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปช่วงที่ป5ปปปปปปป
ขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรปยาวป118ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือ.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป
958ศ00ปตารางเนาตรปตั้ งไว้ป 95 ,500 ปาท  ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 
492,500 บาท คงเหลอื 0 บาท 

 7.ปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนา เนหล็กปซอยป6ปป้ านดอนไฟปหาู่ที่ ป15ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป
ขนาดกว้างป5ศ00-3ศ00ปเนาตรปยาวป100ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาปปปปปป
ไา่น้อยกว่าป549ศ96ปตารางเนาตรปตั้งไว้ป1 8 ,000 ปาท ขอโอนลดงบประมาณ 
จ านวน 148,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

 8. เน.่ือจ่ายเนป็นค่าป ารุงรักษาและซ่อาแซาทรั.ย์สนนที่อยู่ในควาารัปผนดชอปของ
เนทศปาลต าปลป้านแหวนปเน.่ือให้ใช้งานได้ตาาปกตนปงปประาา ตั้งไว้ป 00,000ปปาทป
ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 156,200 บาท คงเหลือ 243,800 บาท 

 - รวมขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จ านวน 1,988,000 บาท – 

 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 1ศปโครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป 
 .้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านท้าวปุญเนรืองปหาู่ที่ป3ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอ

หางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ปขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายจ านวน 497,000 บาท 
 5ศปโครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป 
 .้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านช่างค าน้อยปหาู่ที่ป ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอป

หางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ปขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายจ านวน 497,000 บาท 
 3ศปโครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป 
 .้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านต้นเนฮือดปหาู่ที่ป8ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงป

จังหวัดเนชียงใหา่ ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายจ านวน 497,000 บาท 
  ศปโครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปขนาดกว้างป15ศ00ปาศปยาวป16ศ00ปาศป 
 .้ืนที่ไา่น้อยกว่าป180ศ00ปตรศาศปป้านจอาทองปหาู่ที่ป10ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอปป

หางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายจ านวน 497,000 บาท 
 - รวมขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 1,988,000 บาท –  

 สาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปผาขอาตนโดยการยกาือขึ้นเนหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 
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5.8 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นายบุญทา  วงศ์มูล แจ้งให้นายกเนทศานตรีปเนจ้าของญัตตนได้ชี้แจงเนหตุผลและควาาจ าเนป็น 
ประธานสภาเทศบาล เน.่ือให้สาาชนกสภาเนทศปาลปเนกนดควาาเนข้าใจ 

นายชุมพร  จาปัญญะ 5.8 ขออนุาัตนจ่ายขาดเนงนนสะสาปประจ าปงงปประาา ป.ศศศ2564 
นายกเทศมนตรีฯ หลักการ 
 ด้วยเนทศปาลต าปลป้านแหวนปจะด าเนนนนโครงการจ่ายขาดเนงนนสะสาประจ าปงงปประาา ป

.ศศศป564 ปเน.่ือปรรเนทาควาาเนดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเนขตเนทศปาลต าปลปปปปปปปป
ป้านแหวนจ านวนทั้งหาดจ านวนป11ปโครงการปโดยาีรายละเนอียดของโครงการ
ดังต่อไปนี้ 

 
หมู่ที่ รายการ งบประมาณ 

หาู่ที่ป1 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปเนข้าป้านกองชนงปป้านไร่ปหาู่ที่ป1  
ปปปต าปลป้านแหวนปปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ปจ านวนป3 ช่วง    

        
1,495,700.00  

     (ช่วงที่ป1) ขนาดกว้างป4.00 เนาตรปยาวป280.00 เนาตรปหนาป0.15 เนาตร   
     (ช่วงที่ป2)  ขนาดกว้างป4.00 เนาตรปยาวป370.00 เนาตรปหนา 0.15 เนาตร   
     (ช่วงที่ป3) ขนาดกว้างป4.00 เนาตรปยาวป17.00 เนาตรปหนาป0.15 เนาตรปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป 

ปปปหรือ.้ืนที่ไา่น้อยกว่า   2,668.00 ตารางเนาตร 
ป 

 2. โครงการขยายผนวจราจร ถนนสายหลักในเนขตเนทศปาลต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดง        1,994,000.00          
    จังหวัดเนชียงใหา่ปจ านวน.ื้นที่ไา่น้อยกว่า 3,733.36 ตารางเนาตร     

หาู่ที่ป5 3. โครงการปรัปปรุงวงเนวียนหน้าฌาปนสถานปหาู่ที่ป5 ต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดง     335,000.00            
     จังหวัดเนชียงใหา่    
  4. โครงการตนดตั้งไฟกน่งโซล่าเนซลล์ภายในต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ 498,000.00            

หาู่ที่ป12 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยนายสนงห์ชัยปสุวรร วงค์ปป้านดอนไฟ  
ปปปปหาู่ที ่12 ขนาดกว้างป2.50 เนาตรปยาวป23.00 เนาตรปเนาตร หนาป0.15 เนาตรปปปปปปปปปป 
ปปปปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่า57.50 ตารางเนาตร   

30,000.00              

หาู่ที่ป8 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กป.ร้อารางระปายน้ าปป้านญาาตนปหาู่ที่ป8     529,000.00            
     ขนาดถนนกว้างป4.50 เนาตรปยาวป114.00 เนาตรปหนา 0.15 เนาตรปจ านวน.ื้นที่ปปปปปปปปปปปป 

ปปปไา่น้อยกว่า 513.00 ตารางเนาตร .ร้อารางระปายน้ าคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปขนาดกว้างป 
    0.30 เนาตร ยาวป114.00 เนาตรปลึกตั้งแต่ป0.30-0.65 เนาตร 

  

หาู่ที่ป11 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปหน้าป้านนายอุดป.งษ์ธนปป้านดู่ปหาู่ที่ 11        83,600.00              
     ขนาดกว้างป3.50 เนาตรปยาวป45.00 เนาตรปหนา 0.15 เนาตรปจ านวน.ื้นที่ไา่น้อยกว่า    
     157.50 ตารางเนาตรป(ไา่าีหนนคลุกไหล่ทาง)   

หาู่ที่ป1 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปเนข้าป้านกองขนงปป้านไร่ปหาู่ที่ป1 ปปปปปปปปปปปปปป 
ปปปจ านวนป2 ช่วง   

492,500.00            

     (ช่วงที่ป1) ขนาดกว้างป4.00 เนาตรปยาวป114.00 เนาตรปหนาป0.15 เนาตร    
     (ช่วงที่ป2) ขนาดกว้างป4.00 เนาตรปยาวป118.00 เนาตรปหนาป0.15 เนาตรปปปปปปปปปปปปปปปปป 

ปปปหรือ.้ืนที่ไาน่้อยกว่า 928.00 ตารางเนาตร 
  

หาู่ที่ป12 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป5 ป้านดอนไฟปหาู่ที่ป12  148,000.00            
     ขนาดกว้างป2.00-3.00 เนาตรปยาวป100.00 เนาตร หนาป0.15 เนาตร    
     หรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป269.95 ตารางเนาตร    
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หมู่ที่ รายการ  งบประมาณ  
หาู่ที่ป6 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป1 ป้านปากกองปหาู่ที่ป6  466,000.00            

      ขนาดกว้างป5.40-7.80 เนาตรปยาวป103.50 เนาตร หนาป0.15 เนาตร    
      หรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป697.60 ตารางเนาตร     

หาู่ที่ป9 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป8 ป้านเนดื่อปหาู่ที่ป9  82,700.00              
      ขนาดกว้างป2.00 เนาตรปยาวป77.00 เนาตรปหนา 0.15 เนาตรปจ านวน.ื้นที่ไา่น้อยกว่า    
      154.00 ตารางเนาตร (ไา่าีหนนคลุกไหล่ทาง)    
  รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น 6,154,500.00          

 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1ศป.ระราชปัญญัตนเนทศปาลป.ศศศป5 94ปและที่แก้ไขเน.น่าเนตนาปาาตราป61ปภายใต้ปังคัป

แห่งกฎหาายปเนทศปาลต าปลอาจจัดท ากนจการใดปๆปในเนขตเนทศปาลปได้แก่ป 
   (5)ปปให้าีและป ารุงทางปกและทางน้ าปป 
   (7)ปให้าีและป ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวนธีอ่ืน 
 5ศป.ระราชปัญญัตนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถน่นป.ศศศป56 5ปแก้ไขเน.น่าเนตนาปาาตราป14ปให้เนทศปาลปาีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระปปการปรนการสาธาร ะเน.่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถน่นของตนเนองป
ได้แก่ป 

   (5)ปการจัดให้าีและป ารุงรักษาทางปกปทางน้ าปและทางระปายน้ าปตลอดจน
กฎหาายอ่ืนๆปที่ เนกี่ยวข้องในการให้ปรนการแก่ประชาชนใน.้ืนที่ ปทั้งด้านกายภา.ป
เนศรษฐกนจสังคาปสุขอนาาัยปฯลฯ 

   ( )ปการสาธาร ูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

 เหตุผล 
 เน.่ือแก้ปัญหาควาาเนดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเนขตเนทศปาลต าปลป้านแหวนปปปปปปปปปปป

จึงขอเนสนอญัตตนเน.่ือขออนุาัตนจ่ายขาดเนงนนสะสาประจ าปงงปประาา ป.ศศศป564 ปโดย
อาศัยระเนปียปกระทรวงาหาดไทยว่าด้วยการรัปเนงนนปการเนปนกจ่ายเนงนนปการฝากเนงนนปปปปป
การเนก็ปรักษาเนงนนปและการตรวจเนงนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่นป.ศศศป56 7ปปปปปป
ข้อป89ปาีเนป้าหาายเน.่ือป าปัดควาาเนดือดร้อนของประชาชนในเนขตเนทศปาลต าปลปปปป
ป้านแหวนปรวาถึงการปรนการชุาชนและสังคาปจึงขอเนสนอญัตตนต่อสภาเนทศปาลต าปล
ป้านแหวน.นจาร าปต่อไป 

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สาาชนกสภาเนทศปาลฯปทุกท่านปได้อภนปรายปสอปถาาป 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงควาาคนดเนห็นได้ปตาาระเนปียปวาระที่ป6ศ8 

นายกมล  อินทร์จันทร์ ผาเนห็นด้วยในการใช้จ่ายเนงนนสะสาในการแก้ไขปัญหาควาาเนดือดร้อนเนรื่องถนนในครั้งนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล และขอฝากถ้าาีโอกาสในการใช้จ่ายเนงนนสะสาครั้งต่อไปปขอให้.นจาร าในจุดที่ส าคัญปป

อีกหลายๆปจุดที่ยังเนดือดร้อนและาีควาาต้องการในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ต่อไป 

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น ถ้าาีโอกาสในการใช้จ่ายเนงนนสะสาครั้งต่อไปปฝาก.นจาร าโครงการของหาู่ที่ป10ป 
สมาชิกสภาเทศบาล เนนื่องจากาีควาาต้องการไฟฟ้าส่องสว่างปปรนเนว ถนนสานป้านทุ่ง -ถนนท่าขี้เนหล็กปปปปปปป

ไา่าีไฟฟ้าส่องสว่างปรนเนว จุดนั้นปฝากส ารวจและถ้าาีโอกาสหวังว่าจะได้ด าเนนนนการปป
ส่วนนี้ต่อไป 

 
/นายชุา.รปจาปัญญะศศศ 
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นายชุมพร  จาปัญญะ ในส่วนควาาต้องการไฟฟ้าส่องสว่างปหาู่ที่ป10ปตาาที่ท่านปสทศสาปูร ์ปได้ชี้แจงาานั้นป 
นายกเทศมนตรีฯ ทางช่างได้ออกส ารวจแล้วปและด าเนนนนการขอใช้จ่ายเนงนนสะสาในครั้งนี้ปคือปโครงการที่ป

 ศปโครงการตนดตั้งไฟกน่งโซล่าเนซลล์ภายในต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัด
เนชียงใหา่ปปป  

นายบุญทา  วงศ์มูล สอปถาาว่าาีสาาชนกท่านใดจะอภนปรายเน.น่าเนตนาหรือไา่ปถ้าไา่าีผู้อภนปรายแล้วป 
ประธานสภาเทศบาล  ผาจะขอลงาตน ประธานสภาฯปขอาตนที่ประชุาปสาาชนกท่านใดเนห็นชอปป 
 6ศ8ปขออนุาัตนใช้จ่ายเนงนนสะสาปประจ าปงป.ศศศ564  
 1ศปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปเนข้าป้านกองขนงปป้านไร่ปหาู่ที่ป1ปต าปลป

ป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัดเนชียงใหา่ปจ านวนป3ปช่วงป(ช่วงที่ป1)ปขนาดกว้างป ศ00ป
เนาตรปยาวป580ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรป(ช่วงที่ป5)ปขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรปปปปป
ยาวป370ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรป(ช่วงที่ป3)ปขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรปยาวป17ศ00ป
เนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือ.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป5,448ศ00ปตารางเนาตรปงปประาา ป
1, 96,700ปปาท 

 สาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปใช้จ่ายเนงนนสะสาโครงการดังกล่าวฯปผาขอาตนปโดยการยกาือ
ขึ้นเนหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

 5ศปโครงการขยายผนวจราจรปถนนสายหลักในเนขตเนทศปาลต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงป
จังหวัดเนชียงใหา่ปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป3,733ศ34ปตารางเนาตรป1,99 ,000ปปาท
สาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปใช้จ่ายเนงนนสะสาโครงการดังกล่าวฯปผาขอาตนปโดยการยกาือ
ขึ้นเนหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

 3ศปโครงการปรัปปรุงวงเนวียนหน้าฌาปนสถานปหาู่ที่ป6ปต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงป
จังหวัดเนชียงใหา่ปงปประาา ป336,000ปปาท 

 สาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปใช้จ่ายเนงนนสะสาโครงการดังกล่าวฯปผาขอาตนปโดยการยกาือ
ขึ้นเนหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

  ศปโครงการตนดตั้งไฟกน่งโซล่าเนซลล์ภายในต าปลป้านแหวนปอ าเนภอหางดงปจังหวัด
เนชียงใหา่งปประาา ป 98,000ปปาท 

 สาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปใช้จ่ายเนงนนสะสาโครงการดังกล่าวฯปผาขอาตนปโดยการยกาือ
ขึ้นเนหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

 

/6ศปโครงการก่อสร้างศศศ 
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 6ศปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยนายสนงห์ชัยปปสุวรร วงค์ปป้านดอนไฟป

หาู่ที่ป15ปขนาดกว้างป5ศ60ปเนาตรปยาวป53ศ00ปเนาตรปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี
.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป67ศ60ปตารางเนาตรปปงปประาา ป30,000 ปาท 

 สาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปใช้จ่ายเนงนนสะสาโครงการดังกล่าวฯปผาขอาตนปโดยการยกาือ
ขึ้นเนหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 
 4ศปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กป.ร้อารางระปายน้ าปป้านญาาตนปหาู่ที่ป8ป

ขนาดถนนกว้างป ศ60ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ ปปปปปป
ไา่น้อยกว่าป613ศ00ปตารางเนาตรป.ร้อารางระปายน้ าคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปขนาดกว้างป
0ศ30ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปลึกตั้งแต่ป0ศ30-0ศ46ปเนาตร งปประาา ป659,000 ปาท 

 สาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปใช้จ่ายเนงนนสะสาโครงการดังกล่าวฯปผาขอาตนปโดยการยกาือ
ขึ้นเนหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 
 7ศปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปหน้าป้านนายอุดป.งษ์ธนปป้านดู่ปหาู่ที่ป11ป

ขนาดกว้างป3ศ60ปเนาตรปยาวป 6ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป
167ศ60ปตารางเนาตรป(ไา่าีหนนคลุกไหล่ทาง)ปงปประาา ป83,600 ปาท 

 สาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปใช้จ่ายเนงนนสะสาโครงการดังกล่าวฯปผาขอาตนปโดยการยกาือ
ขึ้นเนหนือศีรษะ  

มติทีป่ระชุม เห็นชอบ  11 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 
 8ศปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปเนข้าป้านกองขนงปป้านไร่ปหาู่ที่ป1ปจ านวนปป

5ปช่วงป(ช่วงที่ป1)ปขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรปยาวป11 ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปช่วงที่ป
5ปขนาดกว้างป ศ00ปเนาตรปยาวป118ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือ.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป
958ศ00ปตารางเนาตรปงปประาา ป 95,500 ปาท 

 สาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปใช้จ่ายเนงนนสะสาโครงการดังกล่าวฯปผาขอาตนปโดยการยกาือ
ขึ้นเนหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 
 9ศปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป6ปป้านดอนไฟปหาู่ที่ป15ปขนาดกว้างป

5ศ00-3ศ00ปเนาตรปยาวป100ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี.้ืนที่รวาไา่น้อยกว่าป
549ศ96ปตารางเนาตรปงปประาา ป1 8,000 ปาท 

 สาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปใช้จ่ายเนงนนสะสาโครงการดังกล่าวฯปผาขอาตนปโดยการยกาือ
ขึ้นเนหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

/10. โครงการก่อสร้างศศศ 
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 10ศปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป1ปป้านปากกองปหาู่ที่ ป4ปปปปปปปป

ขนาดกว้างป6ศ 0-7ศ80ปเนาตรปยาวป103ศ60ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปหรือาี.้ืนที่รวา
ไา่น้อยกว่าป497ศ40ปตารางเนาตรปปงปประาา ป466,000 ปาท 

 สาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปใช้จ่ายเนงนนสะสาโครงการดังกล่าวฯปผาขอาตนปโดยการยกาือ
ขึ้นเนหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

 11ศปปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนสรนาเนหล็กปซอยป8ปป้านเนดื่อปหาู่ที่ป9ปขนาดกว้างป
5ศ00ปเนาตรปยาวป77ศ00ปเนาตรปหนาป0ศ16ปเนาตรปจ านวน.้ืนที่ไา่น้อยกว่าป16 ศ00ป
ตารางเนาตรป(ไา่าีหนนคลุกไหล่ทาง)ปงปประาา ป85,700 ปาท 

 สาาชนกฯปท่านใดเนห็นชอปใช้จ่ายเนงนนสะสาโครงการดังกล่าวฯปผาขอาตนปโดยการยกาือ
ขึ้นเนหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายบุญทา  วงศ์มูล  ต่อไปเนข้าสู่ระเนปียปวาระท่ีป4ปปเนรื่องอ่ืนปๆป 
ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาฯปอนุญาตให้สาาชนกสภาเนทศปาลทุกท่านปได้อภนปรายปสอปถาาปหรือแสดง

ควาาคนดเนห็นได้ 
นายมงคล  กันธิยะ ผาขอฝากทางฝ่ายปรนหารเนรื่องโครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานป 
สมาชิกสภาเทศบาล ยังาีอีกหลายหาู่ป้านที่าีควาาต้องการในส่วนนี้ปถ้าาีโอกาสาีงปประาา ที่สาาารถ

ด าเนนนนการได้ฝาก.นจา าด าเนนนนการในส่วนนี้ต่อไป 
นายกมล  อินทร์จันทร์ ผาขอฝากเนรื่องโครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถาน และโครงการก่อสร้างถนน 
สมาชิกสภาเทศบาล ภายในต าปลอีกหลายจุดที่าีควาาต้องการปแก้ไขปัญหาควาาเนดือนร้อนในครั้งต่อไปปปปป

ถ้าาีการใช้จ่ายเนงนนสะสาขอฝาก.นจาร าด าเนนนนการต่อไป 
 - สอปถาาเนรื่องกนจกรราปการจัดการแข่งขันกีฬาปงานวันเนด็กปทางเนทศปาลฯปาีการเนตรียา

ควาา.ร้อาในส่วนนี้อย่างไรป้างปเน.ราะปัจจุปันเนนื่องจากสถานการ ์โรคระปาดปปปปปปปป
โควนด-19ปการจัดกนจกรราต่างๆปต้องาีการเนตรียาควาา.ร้อาในส่วนนี้ด้วย 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล แจ้งทางฝ่ายปรนหารฝากด าเนนนนการแก้ไขไฟฟ้าปรนเนว สนาาฟุตซอลป 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่สนาากีฬาเนทศปาลฯปเนนื่องจากช ารุดเนสียหายาานานแล้วปทางนักกีฬาหาู่ป้านต้องใช้

สนาาในการฝึกซ้อาปฝากทางช่างด าเนนนนการแก้ไขด้วย 
 - เนสนอแนะควรรดน้ าสนาาหญ้าปสนาาฟุตปอลด้วยปเน.ราะสนาาแห้งและ.้ืนแข็งปปปป

อาจท าให้รักกีฬาปาดเนจ็ปจากการแข่งขันได้ 
 -ปสอปถาาจะใช้.้ืนที่ส่วนใดภายในสนาากีฬาปเน.่ือจัดเนป็นสนาาแข่งขันเนปตอง 
นายสมศักดิ์  อินสุข แจ้งการก่อสร้างอาคารศูนย์.ัฒนาเนด็กเนล็กภายในสนาากีฬาเนทศปาลฯปทางผู้รัปจ้างได้ใช้ป 
รองประธานสภาเทศบาล น้ าประปาของหาู่ป้ านปทางค ะกรราการหาู่ป้ านฝากตนดตาาเนรื่องค่าใช้จ่ ายปปปปปปปปป

เนดือนกันยายนป5643ปรวาป1,000ปกว่าปาท, เนดือนตุลาคาป5643 รวาป ,000ปกว่าปาทป
ฝากทางกองช่างแจ้งทางผู้รัปจ้างด าเนนนนการเนรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย 

 
/นายปั๋นแก้วปศรีปุญเนรืองศศศ 
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นายปั๋นแก้ว  ศรีบุญเรือง ผาขอฝากในส่วนของถนนสายหลักปหาู่ที่ป11ปตรงข้างปรนเนวลาไหล่ทางที่ช ารุดป 
สมาชิกสภาเทศบาล เนนื่องจากาีควาาต้องการไฟฟ้ากน่งปตนดตั้งปรนเนว ดังกล่าวปจ านวนป1ปจุดปเน.ราะกลางคืน

ปรนเนว ดังกล่าวจะาืดปท าให้เนป็นแหล่งาั่วสุาของวัยรุ่น  ชาวป้านปรนเนว ใกล้เนคียงได้รัป
ควาาเนดือดร้อนเนนื่องจากการส่งเนสียงดังป 

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น เนรื่องการแข่งขันกีฬาประชาชนต าปลปเนนื่องจากชาวป้านไา่เนข้าใจเนรื่องระเนปียปฯป 
สมาชิกสภาเทศบาล ในการใช้จ่ายเนงนนเนกี่ยวกัปการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ปโดยต าหนนเนรื่องงปประาา ที่

สนัปสนุนให้แต่ละหาู่ป้านปขอฝากทางฝ่ายปรนหารถ้าาีการออกประชุาประชาคนแผนฯป
ขอให้ชี้แจงกัปชาวป้านในเนรื่องการจัดสรรงปประาา ปและงปประาา สนัปสนุนในเนรื่อง
การจัดการแข่งขันกีฬาปรวาถึงระเนปียปและเนงื่อนไขการใช้จ่ายงปประาา ต่างๆปให้กัป
ชาวป้านเน.ื่อรัปทราปและเนข้าใจในส่วนนี้ร่วากันด้วย 

 -ปสอปถาาเนรื่องการตนดตั้งกระจกโค้งปเนนื่องจากยังาีอีกหลาย.้ืนที่ที่าีควาาจ าเนป็นและ
ควาาต้องการตนดตั้งกระจกโค้งเน.น่าเนตนาปเนช่นปซอยป้านทุ่งปซอยป10ปหาู่ที่ป10ปเน.ราะเนป็น
จุดโค้งอันตรายปฝากทางช่างส ารวจการตนดตั้งอีกครั้ง 

นายบุรทัช  เสาวพนธ์ เนรื่องไฟฟ้าปรนเนว สนาาฟุตซอลปทางช่างได้ด าเนนนนการซ่อาแซาแก้ไขสาาารถใช้งานได้ 
ผอ.กองช่าง ปกตนแล้ว 
 - เนรื่องค่าใช้จ่ายน้ าประปาปในส่วนนี้ได้แจ้งทางผู้รัปจ้างแล้วปและจะด าเนนนนการจ่าย

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ปเนนื่องจากก าลังด าเนนนนการเนปนกค่าใช้จ่าย 
 -ปเนรื่องตนดตั้งไฟฟ้ากน่งเน.น่าเนตนาปถนนสายหลักปหาู่ที่ป11ปจะแจ้งทางเนจ้าหน้าออกส ารวจ

และหาแนวทางในการด าเนนนนการต่อไป 
นายสว่าง  สายค าอ้าย เนรื่องการจัดซื้อที่ดนนเนสนอแนะให้จัดหาที่ดนนปรนเนว ข้างเนคียงสนาากีฬาเนทศปาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล เนรื่องการตนดตั้งไฟกน่งปหาู่ที่ป1ปยังาีปางจุดที่าีควาาต้องการเนนื่องจากต้องใช้เนส้นทางสัญจรป

และาีควาาาืดาากปเนป็นทางโค้งและอาจเนกนดอันกัปผู้สัญจรในเนวลากลางคืนปทางโค้งถนน
สายหลักเนข้าหาู่ป้านปปรนเนว หน้าป้านนาย.ันธ์ปหาู่ที่ป1ปฝากส ารวจและด าเนนนนการแก้ไข
ในส่วนนี้ต่อไป 

นายชุมพร  จาปัญญะ โครงการก่อสร้างโดาคลุาลานฌาป สถานปถ้าาีโอกาสหรือาีงปประาา ที่สาาารถ 
นายกเทศมนตรีฯ ด าเนนนนการในส่วนนี้ได้ปจะด าเนนนนการให้กัปหาู่ป้านที่ยังคงเนหลือและาีควาาต้องการปป

ส่วนนี้ต่อไป 
 - เนรื่องสนาาหญ้าสนาากีฬาเนทศปาลฯปแจ้งให้ทางเนจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนาาด าเนนนนการปปป

ดูแลรดน้ าเนป็นที่เนรียปร้อยแล้วป 
 - สนาาแข่งขันเนปตองปจะอยู่ทางด้านทนศใต้ของสนาาฟุตปอลปตอนนี้ทางเนจ้าหน้าที่ก าลัง

ด าเนนนนการปรัป.ื้นที่ปเน.่ือใช้เนป็นสนาาการแข่งขันเนปตอง 
 -ปการแข่งขันกีฬาที่โดนต าหนนปเนรื่องการสนัปสนุนงปประาา ปเนป็นเนรื่องที่ต้องชี้แจงและ

ท าควาาเนข้าใจกันต่อไปปซึ่งงปประาา ทั้งหาดทางเนทศปาลฯปใช้จ่ายตาาควาาเนป็นจรนงป
และตาาระเนปียปที่สาาารถเนปนกจ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาได้ปขอให้เนข้าใจร่วากันใน
ส่วนนี้ด้วย 

ป -ปเนรื่องการตนดตั้งกระจกโค้งปขอให้ทางสาาชนกสภาฯปที่าีควาาต้องการท าเนรื่องเนข้าาาว่า
ต้องการตนดตั้งตรงจุดใดปจะได้แจ้งทางช่างออกส ารวจปและเนช็คกระจกโค้งส ารองที่
คงเนหลือปเน.่ือด าเนนนนการตนดตั้ง 

นายกมล  อินทร์จันทร์ ผาขอฝากเนรื่องการตนดตั้งไฟฟ้ากน่งปถนนสายหลักปยังาีปางจุดที่ยังไา่าีแสงสว่างเน.ียง.อ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฝากออกส ารวจและด าเนนนนการแก้ไข 

 
/นายางคลปกันธนยะศศศ 
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นายมงคล  กันธิยะ ขอเนสนอแนะเนรื่องการจัดงานวันเนด็กปและกนจกรราต่างๆปของทางเนทศปาลฯป 
สมาชิกสภาเทศบาล ในปงนี้จะาีการด าเนนนนการปและการเนตรียาควาา.ร้อาอย่างไรป้างปซึ่งผาขอเนสนอแนะ

เนรื่องการจัดกนจกรราวันเนด็กถ้าเนป็นไปได้ไา่ให้าีการจัดงานวันเนด็กปเนนื่องจากปัจจุปันอยู่ใน
สถานการ โ์รคระปาดโควนด-19ปและด าเนนนนกนจกรรากัปเนด็กอาจจะเนสี่ยงอันตรายได้ 

 -ปขอฝากเนรื่องเนสียงตาาสายปปางหาู่ป้านยังได้ยนนไา่ทั่วถึงปฝากส ารวจและด าเนนนนการ
ซ่อาแซา 

นายอินสม  สายขัด แจ้งส ารวจและซ่อาแซาเนสียงตาาสายปยังาีหลายหาู่ป้านที่เนสียงไา่ดังปฝากด าเนนนนการป 
สมาชิกสภาเทศบาล แก้ไขเน.่ือการรัปข้อาูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล เนรื่องฝารางระปายน้ าปหาู่ที่ป3ปปรนเนว หน้าร้านขายของนายวุฒน.งษ์ป 
สมาชิกสภาเทศบาล เนนื่องจากาีรถปรรทุกผ่านเนข้าออกจึงท าให้ฝากรางระปายน้ าปรนเนว ดังกล่าวช ารุด

เนสียหายปแจ้งทางกองช่างเนข้าไปตรวจสอปดูแลในส่วนนี้ด้วย 
นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น ขอฝากอีกหลายๆปโครงการที่ยังาีควาาเนดือดร้อนปและต้องการแก้ไขปัญหาป 
สมาชิกสภาเทศบาล ถ้าาีโอกาสาีงปประาา ปฝาก.นจาร าด าเนนนนการโครงการที่เนหาาะสาและาีควาา

จ าเนป็นต่อไป  
นายอุดม  ปินตา สอปถาาโครงการหาู่ที่ป ปโครงการตาาเนทศปัญญัตนงปประาา รายจ่ายประจ าปงป 
สมาชิกสภาเทศบาล ถนนทางเนข้าซอยป1ปหาู่ที่ป  ที่ช ารุดซึ่งก่อนนั้นได้น าหนนคลุกไปลงแต่ก็แก้ไขปัญหาได้

เน.ียงชั่วคราวปอยากทราปว่าในปงงปประาา นี้ปจะเนรน่าด าเนนนนการได้เนา่ือไหร่ 
 -ปเนรื่องรางระปายน้ าปซอยป ปแท็งก์ประปาปหาู่ที่ป ปช่วงหน้าฝนจะท าให้เนกนดน้ าท่วาปป

ป้านปรนเนว ใกล้เนคียงจ านวนาากปจะาีแนวทางหรือวนธีการแก้ปัญหาอย่างไรได้ป้างปปปป
ฝากทางช่างเนข้าไปตรวจสอปดูแล 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี เนรื่องระยะเนวลาการด าเนนนนการปโครงการตาาเนทศปัญญัตนงปประาา รายจ่ายประจ าปงป 
ปลัดเทศบาลฯ .ศศศ564 ปในส่วนนี้จะอยู่ในแผนการด าเนนนนงานปประจ าปงงปประาา ป.ศศศ564 ป

ท่านสาาารถตรวจสอปช่วงระยะเนวลาการด าเนนนนการได้ตาาเนอกสารแผนด าเนนนนงานที่ได้
แจกให้สาาชนกสภาฯปไปแล้ว 

นายบุญทา  วงศ์มูล สอปถาาในที่ประชุาว่าาีสาาชนกสภาท่านใดจะอภนปรายเน.น่าเนตนาหรือไา่ป 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าหากไา่าีปขอปิดการประชุาสภาเนทศปาลต าปลป้านแหวนปสาัยสาาัญท่ีป4/5643ป

ครั้งที่ป1 วันที่ป7 ธันวาคาป5643 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  :   12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ลงชื่อศศศ 




