


 
ระเบียบวาระการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยสามัญท่ี 3/2565  ครั้งที่ 1 
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.  

ณ  ห้องประชุมชั้นสอง  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 แจ้งรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต ่ามาตรฐาน

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต่าบลบ้านแหวน 
1.2 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ.2561-2565 เปลี ยนแปลงแผน ครั้งที  1/2565 
1.3 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ.2561-2565 เพิ มเติม ครั้งที  1/2565 
1.4 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2566-2570) เพิ มเติมครั้งที  1/2565 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที  2/2565 ครั้งที  2 ลงวันที  19 เมษายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถามทั่วไป 
๓.๑           

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.๑           

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค่าชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี     
      งบประมาณ พ.ศ.2565  
      - แผนงานการศึกษา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์         
        ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยา  

5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(กองสาธารณสุขฯ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ่านวน 3 รายการ เครื อง
คอมพิวเตอร์ส่านกงาน, เครื องส่ารองไฟฟ้า, เครื องพิมพ์) 

 ขอโอนลด เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 258 แผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสาธารณสุข งบด่าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น เพื อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ น ได้แก่บุคคลที ท่าหน้าที ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในการดูแลผู้สูงอายุที มี
ภาวะพึ งพิงซึ งผ่านการอบรมหลักสูตรที เกี ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิงในระยะยาวตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นและ
การเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายไว้ 144,000 บาท  

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 62,000 บาท 
 ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 27,000 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 
 

โอนไปตั้งจ่าย... 
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 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 3 รายการ 
  รายการที่ 1  
 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสาธารณสุข      

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับ
ส่านักงาน จ่านวน 1 เครื อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที  30 ธันวาคม 
2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม หน้า 4 ล่าดับที  6 ราคา 17,000 บาท 

  รายการที่ 2  
 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสาธารณสุข       

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื องส่ารองไฟฟ้าขนาด   
800 VA จ่านวน 1 เครื องโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม หน้า 27 ล่าดับที  62 ราคา 2,500 บาท 

  รายการที่ 3  
 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสาธารณสุข      

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ่านวน 1 เครื องโดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ประกาศ ณ วันที  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม หน้า 22    
ล่าดับที  50 ราคา 7,500 บาท 

 รวมวงเงินขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 27,000 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพัน
บาทถ้วน)  

5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(หน่วยตรวจสอบภายใน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ่านวน 2 รายการ) 

  รายการที่ 1  
 ขอโอนลด 
 (1) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 183 แผนงาน

บริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบด่าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื น ๆ 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
49,480 บาท ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 6,000 บาท 

 (2) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 185 แผนงาน
บริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื องคอมพิวเตอร์ All In One ส่าหรับส่านักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 17,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 49,480 บาท ขอโอนลด
งบประมาณ จ านวน 17,000 บาท 

 รวมวงเงินที่ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 23,000 บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
 
 

โอนไปตั้งจ่าย... 
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 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One   
ส าหรับงานประมวลผล โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 23,000 บาท 

 วงเงินที่ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 23,000 บาท (สองหม่ืนสามพัน
บาทถ้วน) 

  รายการที่ 2  
 ขอโอนลด เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 183 แผนงาน

บริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบด่าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื น ๆ 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
49,480 บาท  

 รวมวงเงินที่ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท) 

 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื องส่ารองไฟ ขนาด 800 VA         
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ่านวน 2,500 บาท 

 วงเงินที่ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

5.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(กองช่าง จ่านวน 2 โครงการ) 

 ขอโอนลดงบประมาณ จ่านวน 4 รายการ 
 1) อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน        

ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์      
ติกคอนกรีตถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้านปากกอง เขตติดต่อบ้านดู่ หมู่ที  11 ถึงเขตติดต่อต่าบล 
สันผักหวาน ตั้งไว้ 562,000 บาท 

 ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 208,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
 2) อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้่าถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ล่าเหมืองสายหลัก) ตั้งไว้ 469,000 บาท 
 ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 27,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
 3) อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน       

ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง เพื อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง
ที อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต่าบลบ้านแหวน เช่น การปรับปรุงระบบระบายน้่า ระบบไฟฟ้า 
การปรับปรุงสะพาน การปรับปรุงฝาย การปรับปรุงบ่อบาดาล การปรับปรุงแหล่งน้่าสาธารณะ    
การขุดลอกคลอง การปรับปรุงอาคาร เช่น บิวท์อิน Built-in กั้นห้องที มีสภาพมั นคง ฯลฯ 

     ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 321,400 บาท คงเหลือ 8,600 บาท 
 

4) อุตสาหกรรม…  
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 4)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน       

ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง โครงการขุดลอกล่าเหมืองในเขตเทศบาล
ต่าบลบ้านแหวน จ่านวน 32 สายทาง ตั้งไว้ 654,900 บาท 

 ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 87,900 บาท คงเหลือ 0 บาท 
 รวมขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จ านวน 644,300 บาท 

 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 2 โครงการ 
  1) อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน 

ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์    
ในเขตพ้ืนที ต่าบลบ้านแหวน จ่านวนทั้งหมด 25 ชุด ต่าบลบ้านแหวน อ่าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่  

 ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายจ านวน 487,300 บาท 
  2) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน    

ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสวนสุขภาพ 
ภายในสนามกีฬาเทศบาลต่าบลบ้านแหวน ต่าบลบ้านแหวน อ่าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายจ านวน 157,000 บาท 
 รวมขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 644,300 บาท 

5.5 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(โครงการปรับปรุงอาคารส่านักงานเทศบาลต่าบลบ้านแหวน (ห้องผู้บริหาร)) 

 ขอโอนลดงบประมาณ จ่านวน 2 รายการ 
 1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ ง

สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองง่า หมู่ที  7  
 ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 78,120 บาท คงเหลือ 479,880 บาท 
 2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ดินและสิ งก่อสร้างค่าปรับปรุง

ที ดินและสิ งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเทศบาลต่าบลบ้านแหวน 
 ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 41,880 บาท คงเหลือ 451,390 บาท 
 รวมขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จ านวน 120,000 บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ดินและสิ งก่อสร้างค่าปรับปรุง

ที ดินและสิ งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารส่านักงานเทศบาลต่าบลบ้านแหวน (ห้องผู้บริหาร) 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 120,000 บาท 
 รวมขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 120,000 บาท 

5.6 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      (วาระที  1 ขั้นรับหลักการ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
6.๑           
 

 
รายงานการประชุม…. 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้นสอง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน  

ผู้มาประชุม  ๑3  คน 
๑. นายสมเกียรติ ตาสีมูล ประธานสภาเทศบาลฯ  สมเกียรติ ตาสีมูล 
2. นายปั๋นแก้ว ศรีบุญเรือง รองประธานสภาเทศบาลฯ ปั๋นแก้ว ศรีบุญเรือง 
3. นายอินสม สายขัด สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ อินสม สายขัด 
4. นายสกล จันทร์ปิง สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ สกล จันทร์ปิง 
5. นายสมชัย วงศ์ฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ สมชัย วงศ์ฝั้น 
6. ว่าที  ร.ต.หญิงขวัญเดือน กันทา สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ ขวัญเดือน กันทา 
7. นายจรัญ จีรัง สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ จรัญ จีรัง 
8. นางสังวาลย์ ศรีวิไล สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ สังวาลย์ ศรีวิไล 
9. นายอิ นแก้ว นันทะวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ อ่ินแก้ว นันทะวงค์ 

๑0. นายบุญชม ฝ่ายลิพล สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ บุญชม ฝ่ายลิพล 
11. นายทองดี แปงจันทร์เขียว สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ ทองดี แปงจันทร์เขียว 
12. นายสมศักดิ์ ค่าชนะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ สมศักดิ์ ค าชนะ 
13. นายจรูญโรจน์ แก้วมณี เลขานุการสภาฯ จรูญโรจน์ แก้วมณี 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  12   คน 
๑. นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีฯ ชุมพร จาปัญญะ 
2. นายเจริญ อุเต็ม รองนายกเทศมนตรีฯ เจริญ อุเต็ม 
3. นายพิทักษ์ ต่อใจ รองนายกเทศมนตรีฯ พิทักษ์ ต่อใจ 
4. นายสมเพชร ฝ่ายริพล ที ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมเพชร ฝ่ายริพล 
5. นายจักรพงศ์ สายขัด เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จักรพงศ์ สายขัด 
6. นายวรวัจน ์ บุญญผลานันท์ รองปลัดเทศบาลฯ วรวัจน ์ บุญญผลานันท์ 
7. นายนคร กันกา หัวหน้าส่านักปลัด นคร กันกา 
8. นายบุรทัช เสาวพนธ์ ผู้อ่านวยการกองช่าง บุรทัช เสาวพนธ์ 
9. นางจิราลักษณ์ หวังทวงทิพย์ ผู้อ่านวยการกองคลัง จิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์ 

10. นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์ ผู้อ่านวยการกองการศึกษา อณูพรรณ มณีวงศ์ 
11. นางสาวนฤมล พงศ์ธิ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที ธุรการ นฤมล พงศ์ธิ 
12. นางสาวเพียงพินิจ ทีปต์จิร  คนงานทั วไป เพียงพินิจ ทีปต์จิร 

 

 

เริ มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.0๐ น. 
  เมื อที ประชุมพร้อมแล้ว นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ประธานสภาเทศบาลต่าบลบ้านแหวนกล่าวเปิดประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แจ้งรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ตามที ส่านักงานคณะกรรมการการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  
ประธานสภาเทศบาล (ส่านักงาน ก.ก.ถ) ได้พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อกระตุ้นให้อปท. พัฒนาประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะตาม
ภารกิจหน้าที และภารกิจที ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กร
ปกรองส่วนท้องถิ นให้มีคุณภาพและมาตรฐานที สูงขึ้น โดยให้อปท. ด่าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินตนเองประกอบด้วยผู้แทนส่วนงานตามภารกิจการจัดบริการ
สาธารณะในแต่ละด้าน จ่านวน 8 ด้าน ซึ งเทศบาลต่าบลบ้านแหวนได้ด่าเนินการตาม
แบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 จึ งได้ รายงานผลที ได้ รับ จากการประเมินตน เองตามแบบประเมินดั งกล่ าว                       
ให้กับสภาเทศบาลต่าบลบ้านแหวนเพื อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการ
ประชุมฯ                         

ที่ประชุม รับทราบ 

1.2 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1/2565 
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ด้วยเทศบาลต่าบลบ้านแหวน ได้ด่าเนินการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ น 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี ยนแปลงแผน ครั้งที  1/2565 เพื อการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที รวมทั้งโครงการที ต้องด่าเนินการตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ น
โดยอาศัยอ่านาจตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ มเติม ฉบับที  3 พ.ศ.2561 ข้อ 22/1     

 เพื อให้เทศบาลต่าบลบ้านแหวน ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาและจัดท่า
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม        
จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี ยนแปลงแผน ครั้งที  
1/2565 เมื อวันที  26 กรกฎาคม 2565 จึงขอแจ้งให้ที ประชุมสภาฯ ทราบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการประชุมฯ      

ที่ประชุม รับทราบ 

1.3 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ด้วยเทศบาลต่าบลบ้านแหวน ได้ด่าเนินการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ น 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ มเติม ครั้งที  1/2564 เนื องจากยังมีโครงการที มีความจ่าเป็น

เร่งด่วนเพื อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที รวมทั้ง
โครงการที ต้องด่าเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ น ซึ งมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ น ของเทศบาล
ต่าบลบ้านแหวน 

โดยอาศัย... 
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 โดยอาศัยอ่านาจตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ มเติม ฉบับที  3 พ.ศ.2561 ข้อ 22      
 เพื อให้เทศบาลต่าบลบ้านแหวน ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาและจัดท่า

งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม        
จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ มเติม ครั้งที  1/2565 
เมื อวันที  26 กรกฎาคม 2565 จึงขอแจ้งให้ที ประชุมสภาฯ ทราบ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบการประชุมฯ 

ที่ประชุม รับทราบ      

1.4 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ตามที เทศบาลต่าบลบ้านแหวน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2566-2570) 
ประธานสภาเทศบาล เมื อวันที  27 ตุลาคม 2564 ที ผ่านมา เป็นการดด่าเนินการตามกรอบและแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ นเนื องจากยังมีโครงการที มีความจ่าเป็นเร่งด่วนเพื อการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที รวมทั้งโครงการในภาพรวมระดับต่าบล                
ที ต้ อ งด่ า เนิ น การและโครงก ารต ามแนวน โยบ ายแห่ งรั ฐ  น โยบ ายรั ฐบ าล                               
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ นซึ งมิได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ น 
ทั้งนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ น ได้จัดท่าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ น (พ.ศ.2566-2570) ที เพิ มเติม เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นและ
ประชาคมท้องถิ น เพื อพิจารณาและให้ความเห็ นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ น                          
ซึ งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นและประชาคมท้องถิ นได้มีมติเห็นชอบ จากการประชุม 
เมื อวันที  25 กรกฎาคม 2565 นั้น 

 อาศัยอ่านาจตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ มเติม ฉบับที  3 พ.ศ.2561 หมวดที  5     
ข้อ 24 เทศบาลต่าบลบ้านแหวน จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ. 2566 - 
2570 เพิ มเติมครั้งที  1/2565 เมื อวันที  26 กรกฎาคม 2565 จึงขอแจ้งให้ที ประชุม
สภาฯ ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการประชุมฯ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 
นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ระเบียบวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง เป็นการประชุมสภาสมัย 
เลขานุการสภาฯ สามัญที  2/2565 ครั้งที  2  ซึ งได้ประชุมเมื อวัน อังคารที  19 เมษายน 2565                                   

เริ มประชุมเวลา 09.30 น. รายงานทั้งหมด 13 หน้า กล่าวโดยสรุป   
 ระเบียบวาระที  1 เรื องที ประธานแจ้งต่อที ประชุมทราบ มี 2 เรื อง คือ 
 1.1 แจ้งประกาศอ่าเภอหางดง เรื อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลต่าบลบ้าน

แหวน สมัยสามัญ สมัยที  2 ประจ่าปี 2565 
 1.2 แจ้งประกาศอ่าเภอหางดง เรื อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลต่าบลบ้านแหวน 

 ระเบียบวาระที  2 รับรองรายงานการประชุม มีการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง 
คือ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที  2 /2565 ครั้งที  1  ลงวันที                                                                             
8  มีนาคม 2565 ที ประชุมมีมติ เห็ นชอบในการรับรองรายงานการประชุม                       
รับรอง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ระเบียบวาระ... 
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 ระเบียบวาระที  3 กระทู้ถามทั วไป ไม่มี 
 ระเบียบวาระที  4 เรื องที คณะกรรมการที สภาท้องถิ นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  ไม่มี 

 ระเบียบวาระที  ๕ เรื องที เสนอใหม่ (เพื อพิจารณา) มี 2 เรื อง  
 5.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค่าชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี    

งบประมาณ พ.ศ.2565 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา) รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที  5-7       
ซึ งที ประชุมมีมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 5.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค่าชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 (แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสาธารณสุข) 

 5.2.1 แก้ไขเปลี ยนแปลงค่าชี้แจงแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับ
สาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องพ่นละอองฝอย                      
ซึ งที ประชุมมีมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

  5.2.2 แก้ไขเปลี ยนแปลงค่าชี้แจงแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับ
สาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องพ่นหมอกควัน ซึ งที ประชุม
มีมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุม
หน้าที  7-9  

 จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระที  6 เรื องอื นๆ ซึ งรายละเอียดนั้นจะปรากฏในรายงานการ
ประชุมหน้าที  11-13 รายงานการประชุมได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม และคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาทั้ง 3 ท่าน
ได้ลงนามแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและหากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งทาง
เลขานุการสภาฯ ได้ท่าการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 รายงานการประชุมได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        
และคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาทั้ง 3 ท่านได้ลงนามแล้ว       
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องและหากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งทางเลขานุการสภาฯ 
ได้ท่าการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานรายละเอียดทั้งหมดว่าจะต้องมีการ      
ประธานสภาเทศบาล เปลี ยนแปลงแก้ไข เพิ มเติมตรงจุดใดบ้าง ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบความถูกต้อง

อีกครั้ง สอบถามในที ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ มเติมหรือไม่                                          
ถ้าหากไม่มีการแก้ไขเพิ มเติมจึงขอมติที ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา                                    
สมัยสามัญที  2/2565 ครั้งที  1 ลงวันที  19 เมษายน 2565 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ                   
ผมขอมติโดยการยกมอืขึ้น 

มติที่ประชุม รับรอง           11    คน 
 ไม่รับรอง  -   คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 
19 เมษายน 2565 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถามท่ัวไป 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที  4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 
5.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
      งบประมาณ พ.ศ.2565  
      - แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์         
        ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยา  

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล แจ้งให้นายกเทศมนตรี เจ้าของญัตติได้ชี้แจงเหตุผลและความจ่าเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เพื อให้สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความเข้าใจ 

นายชุมพร  จาปัญญะ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี ยนแปลงค่าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือ
เปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้าง ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น 

 กองการศึกษา เทศบาลต่าบลบ้านแหวน มีความจ่าเป็นต้องด่าเนินการแก้ไข
เปลี ยนแปลง ค่าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เนื องจากมีการเปลี ยนแปลงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จาก ธันวาคม 2563      
เป็น ธันวาคม 2564 จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ข้อความเดิม 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
  เครื องพ่นยา 
  งบประมาณตั้งไว้  11,900 บาท หน้า 222 
  - เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพ้ืน จ่านวน 1 

เครื อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
  (1) ขนาด 2.5 แรงม้า  
  (2) เป็นเครื องพ่นยาชนิดตั้งพ้ืน  
  (3) เครื องยนต์เบนซิน  
  (4) ขนาดเครื องยนต์ที ก่าหนดเป็นขนาดแรงม้าข้ันต ่า  
  ซึ งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 

1 ส่านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 หน้า 5 ล่าดับที  2.3.1 
  - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส่านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 หน้า 5                   

ล่าดับที  2.3.1  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565) เพิ มเติม

ครั้งที  2/2564 หน้าที  15 ล่าดับที  7 
 

ข้อความใหม.่.. 
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 ข้อความใหม่ 
 แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
 เครื องพ่นยา 
 งบประมาณตั้งไว้  11,900 บาท หน้า 222 
 - เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 2.5 

แรงม้า จ่านวน 1 เครื อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 (1) เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 แรงม้า  
 (2) เครื่องพ่นยามีขนาดท่อ ไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว(6 หุน)  
 (3) มีอุปกรณ์พร้อมใช้  
 ซึ งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ส่านักงบประมาณ ธันวาคม 2564 หน้า 5 ล่าดับที  2.3.1  
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส่านักงบประมาณ ธันวาคม 2564 หน้า 5                  

ล่าดับที  2.3.1  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565) เพิ มเติม                 

ครั้งที  2/2564 หน้าที  15 ล่าดับที  7 
 จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื อขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังกล่าวข้างต้น 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที  5.1 

                          - ไม่มีผู้สอบถามหรืออภิปรายในระเบียบวาระท่ี 5.1 - 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ถ้าไม่มีผู้อภิปราย ผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ตามที นายกเทศมนตรีฯ เสนอ 5.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี ยนแปลงค่าชี้แจงตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั วไปเกี ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องพ่นยา)   

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

 
5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น                    

รายการให ม่  (กองสาธารณ สุขฯ จั ดซื้ อครุภัณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์หรือ อิ เล็ กทรอนิ กส์                 
จ านวน 3 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน, เครื่องส ารองไฟฟ้า, เครื่องพิมพ)์ 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล แจ้งให้นายกเทศมนตรี เจ้าของญัตติได้ชี้แจงเหตุผลและความจ่าเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เพื อให้สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความเข้าใจ 

นายชุมพร  จาปัญญะ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
นายกเทศมนตรีฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หลักการ... 
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 หลักการ 
 กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม  เทศบาลต่าบลบ้านแหวน  ตรวจสอบพบว่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  ที ใช้ในกองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม ได้แก่                 
เค รื อ งคอม พิ ว เตอร์  จ่ าน วน  1 ชุ ด  ห ม าย เล ขครุ ภั ณ ฑ์  416-55-0046/1                        
ซึ งมอบหมายให้ น.ส.ชนนี  โทบุรินทร์ ต่าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการใช้งาน                   
ซึ งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์มีการใช้งานมานาน 10 ปี และมีสภาพเก่า
ท่าให้ใช้ท่างานด้านเอกสารได้ไม่มีประสิทธิภาพ ตามที กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม 
ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 
2565 ซึ งไม่ ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายส่าหรับจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม มีความจ่าเป็นที จะต้อง
ด่าเนินการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 3 รายการ รวมงบประมาณ 
27,000 บาท เพื อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส่าหรับใช้ใน
ส่านักงานใหม่ จ่านวน 1 ชุด เป็นการทดแทนชุดเดิมที เสื อมสภาพจากการใช้งานมานาน 
ทั้ งนี้  กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม  ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วปรากฏว่า                     
มีงบประมาณที สามารถโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ 

 เหตุผล 
 กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อมจึงมีความประสงค์จะด่าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  โดยวิธีการโอนงบประมาณรายจ่าย ซึ งสามารถ
ด่าเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ม    
โอนลด ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น ดังนี้ 

 โอนลด 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 258 แผนงาน

สาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสาธารณสุข งบด่าเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น เพื อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ น ได้แก่ บุคคลที ท่า หน้าที ช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นในการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิงซึ งผ่านการอบรมหลักสูตรที 
เกี ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิงในระยะยาวตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่า
ด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นและการเบิกค่าใช้จ่าย 
พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายไว้จ่านวน 144,000 บาท 

 ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 27,000 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 3 รายการ 
 รายการที่ 1  
 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์               
เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับส่านักงาน จ่านวน 1 เครื อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจ
และสังคม หน้า 4 ล่าดับที  6 ราคา 17,000 บาท 

รายการที  2... 
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 รายการที่ 2  
 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                   
เครื องส่ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ่านวน 1 เครื องโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ประกาศ ณ วันที  30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม 
หน้า 27 ล่าดับที  62 ราคา 2,500 บาท 

 รายการที่ 3  
 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
เครื องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ่านวน 1 เครื องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที  30 ธันวาคม 2564                 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม หน้า 22 ล่าดับที  50 ราคา 7,500 บาท 

 รวมวงเงินขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 27,000 บาท                
(สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม                      
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที  5.2 

                               - ไม่มีผู้สอบถามหรืออภิปรายในระเบียบวาระท่ี 5.2 - 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผู้อภิปรายแล้ว ผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที ประชุมสมาชิกท่านใด 
  เห็นชอบตามที นายกเทศมนตรีฯ เสนอ 5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ.2565  
  โอนลด เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 258 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสาธารณสุข งบด่าเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น                         
ตั้งจ่ายไว้จ่านวน 144,000 บาท 

 ขอโอนลดงบประมาณ จ่านวน 27,000 บาท (สองหมื นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 3 รายการ 
 รายการที  1  
 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์               
เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับส่านักงาน จ่านวน 1 เครื อง ราคา 17,000 บาท 

 รายการที  2  
 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                   
เครื องส่ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ่านวน 1 เครื อง ราคา 2,500 บาท 

 
 

รายการที  3... 
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 รายการที  3  
 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั วไปเกี ยวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
เครื องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ่านวน 1 เครื อง ราคา 7,500 บาท 

 รวมวงเงินขอโอนงบประมาณเพื อตั้ งจ่ายรายการใหม่ จ่านวน 27,000  บาท                
(สองหมื นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

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

 
5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 5 ไปตั้งจ่ายเป็น                    

รายการใหม่ (หน่วยตรวจสอบภายใน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์            
2 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล, เครื่องส ารองไฟ) 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล แจ้งให้นายกเทศมนตรี เจ้าของญัตติได้ชี้แจงเหตุผลและความจ่าเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เพื อให้สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความเข้าใจ 
นายชุมพร  จาปัญญะ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ ม โอนลดที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น 

 เทศบาลต่าบลบ้านแหวนจะด่าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
จ่านวน 2 รายการ รวมงบประมาณ 25,500 บาท เนื องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
เพื อจัดซื้อครุภัณฑ์ส่าหรับใช้ในส่านักงานตามอ่านาจหน้าที ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น จึงจ่าเป็นต้องโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

 รายการที่ 1 
  โอนลด จ่านวน 2 รายการ 
  (1) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 183 

แผนงานบริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบด่าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ ายอื น  ๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  งบประมาณอนุมัติ                   
50,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 49,480 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 
จ านวน 6,000 บาท 

 (2) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 185 
แผนงานบริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน     
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิ เล็กทรอนิกส์                      
เครื องคอมพิวเตอร์ All In One ส่าหรับส่านักงาน งบประมาณอนุมัติ 17,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 49,480 บาท ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 17,000 บาท 

 รวมวงเงินที่ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 23,000 บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

เครื องคอมพิวเตอร์... 
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 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิ เล็กทรอนิกส์                   
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จ านวน 23,000 บาท 

 - เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื องคอมพิวเตอร์ All In One ส่าหรับงานประมวลผล จ่านวน 
1 เครื อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล
เพื อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที  30 ธันวาคม 2564 หน้า 7 ล่าดับที  10 

  วงเงินที่ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้ งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 23,000 บาท                   
(สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

 รายการที่ 2 
 โอนลด  
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 183 แผนงาน

บริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบด่าเนินงาน         
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื น ๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม งบประมาณอนุมัติ 50,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 49,480 บาท  

 ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 2,500 บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน              

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิ เล็กทรอนิกส์                    
เครื องส่ารองไฟ ขนาด 800 VA โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ่านวน 2,500 บาท 

 - เพื อจ่ าย เป็ นค่ าจัดซื้ อ เครื องส่ ารองไฟ  ขนาด  800  VA จ่ านวน  1  เครื อ ง                      
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทั ล                    
เพื อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที  30 ธันวาคม 2564 หน้า 27 ล่าดับที  62 

 วงเงินที่ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 2,500 บาท (สองพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

 จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต่าบลบ้านแหวน โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าวข้างต้น ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม                      
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที  5.3 

                               - ไม่มีผู้สอบถามหรืออภิปรายในระเบียบวาระท่ี 5.3 - 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผู้อภิปรายแล้ว ผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที ประชุมสมาชิกท่านใด                                                                          
  เห็นชอบตามที นายกเทศมนตรีฯ เสนอ 5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 รายการที  1  ขอโอนลด 
 (1) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 183  
 แผนงานบริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบด่าเนินงาน 

 หมวดค่าใช้สอย... 
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 หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื น ๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม งบประมาณอนุมัติ 50,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 49,480 บาท ขอโอนลดงบประมาณ จ่านวน 
6,000 บาท 

 (2) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 185 
แผนงานบริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื องคอมพิวเตอร์ 
All In One ส่าหรับส่านักงาน งบประมาณอนุมัติ 17,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 49,480 บาท ขอโอนลดงบประมาณ จ่านวน 17,000 บาท 

 รวมวงเงินที ขอโอนลดงบประมาณ จ่านวน 23,000 บาท (สองหมื นสามพันบาทถ้วน) 
 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน                  

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิ เล็กทรอนิกส์                      
เครื องคอมพิวเตอร์ All In One ส่าหรับงานประมวลผล โอนตั้งจ่ายรายการใหม่        
จ่านวน 23,000 บาท 

 วงเงินที ขอโอนงบประมาณเพื อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ่านวน 23,000 บาท (สองหมื น
สามพันบาทถ้วน) 

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

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ขอมติที ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที นายกเทศมนตรีฯ เสนอ  
ประธานสภาเทศบาล 5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2565     

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 รายการที  2 ขอโอนลด เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ                    

พ.ศ.2565 หน้า 183 แผนงานบริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน งบด่าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการ
ที ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื น ๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม งบประมาณ
อนุมัติ 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 49,480 บาท  

 รวมวงเงินที ขอโอนลดงบประมาณ จ่านวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท) 
 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน              

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื อง
ส่ารองไฟ ขนาด 800 VA โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ่านวน 2,500 บาท 

 วงเงินที ขอโอนงบประมาณเพื อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ่านวน 2,500 บาท (สองพัน     
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

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

5.4 ขออนุมัติ... 
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5.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 5 ไปตั้งจ่ายเป็น                    

รายการใหม่ (กองช่าง จ านวน 2 โครงการ) 
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล แจ้งให้นายกเทศมนตรี เจ้าของญัตติได้ชี้แจงเหตุผลและความจ่าเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เพื อให้สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความเข้าใจ 

นายชุมพร  จาปัญญะ หลักการ  
นายกเทศมนตรีฯ 1) ตามที  กองช่างตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  ค่ าที ดิ นและสิ งก่อสร้าง                
ไว้เพื อด่าเนินงานนั้น แต่เนื องจากเทศบาลต่าบลบ้านแหวนมีเหตุจ่าเป็นที จะต้องด่าเนิน
โครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลต่าบลบ้านแหวน จ่านวนทั้งหมด 2 โครงการ ดังนี้ 

     1) โครงการติดตั้ งไฟส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์  ในเขตพ้ืนที ต่าบลบ้านแหวน               
จ่านวนทั้งหมด 25 ชุด ต่าบลบ้านแหวน อ่าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

     2) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสวนสุขภาพ ภายในสนามกีฬาเทศบาลต่าบล                   
บ้านแหวน ต่าบลบ้านแหวน อ่าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

    ทั้งนี้ มิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่างจึงมีความ
จ่าเป็นจะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จ่านวน 2 โครงการข้างต้น 

 2) ระเบียบกฎหมายที เกี ยวข้อง ได้แก่ 
    2.1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ น พ.ศ.2563 
    ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที ดิน และสิ งก่อสร้างที ท่า

ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ่านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ น 

 เหตุผล 
 เพื อให้การด่าเนินโครงการทั้ง 2 โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองช่างจึงขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 ขอโอนลดงบประมาณ จ่านวน 4 รายการ 
 1) อุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน 
    ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 
    ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค 
     โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้าน

ปากกอง เขตติดต่อบ้านดู่ หมู่ที  11 ถึงเขตติดต่อต่าบลสันผักหวาน ขนาดกว้าง 3.50 -
8.00 เมตร ยาว 351.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,417.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ 562,000 บาท 

 - เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก ภายใน
หมู่บ้านปากกอง หมู่ที  6 เริ มตั้งแต่เขตติดต่อบ้านดู่ หมู่ที  11 จนถึงเขตติดต่อต่าบล 
สันผักหวาน ขนาดกว้าง 3.50-8.00 เมตร ยาว 351.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พ้ืนที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,417.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต่าบลบ้าน
แหวน เลขที  R3-06-65 

- เป็นไปตาม... 
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) ฉบับ

เพิ มเติมครั้งที  2/2564 หน้าที  6 ล่าดับที  9 
 ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 208,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
 2) อุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน 
    ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 
     ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค 
     โครงการก่อสร้างรางระบายน้่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ล่าเหมืองสายหลัก) ขนาดกว้าง 

2.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ลึกเฉลี ย 1.80 เมตร พร้อมวางท่อเหลี ยมคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดใต้ผิวจราจร ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร 
จ่านวน 7 ท่อน บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที  3 ต่าบลบ้านแหวน อ่าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งไว้ 469,000 บาท 

 - เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ล่าเหมืองสายหลัก) 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ลึกเฉลี ย 1.80 เมตร พร้อมวางท่อเหลี ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดใต้ผิวจราจร ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 
1.00 เมตร จ่านวน 7 ท่อน บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที  3 ต่าบลบ้านแหวน อ่าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลต่าบลบ้านแหวน เลขที  W1-03-65 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) ฉบับ

เพิ มเติมครั้งที  2/2564 หน้าที  10 ล่าดับที  21 
 ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 27,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
 3) อุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน 
     ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 
     ค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง 
     - เพื อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้างที อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต่าบล

บ้านแหวน เช่น การปรับปรุงระบบระบายน้่า ระบบไฟฟ้า การปรับปรุงสะพาน               
การปรับปรุงฝาย การปรับปรุงบ่อบาดาล การปรับปรุงแหล่งน้่าสาธารณะ การขุดลอก
คลอง การปรับปรุงอาคาร เช่น บิวท์อิน Built-in กั้นห้องที มีสภาพมั นคง ฯลฯ 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือ ดังนี้ 
 (1 ) พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  14)          

พ.ศ. 2562 
 (2) พระราชบัญญัติก่าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2542 
 (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ น ที  มท 0808.2/ว1095 ลงวันที          

28 พฤษภาคม 2564 เรื องรูปแบบและการจ่าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 

 ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 321,400 บาท คงเหลือ 8,600 บาท 
4) อุตสาหกรรม... 
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 4) อุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน 
     ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 
     ค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง 
     โครงการขุดลอกล่าเหมืองในเขตเทศบาลต่าบลบ้านแหวน จ่านวน 32 สายทาง  ตั้งไว้ 

654,900 บาท 
 - เพื อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล่าเหมืองในเขตเทศบาลต่าบลบ้านแหวน จ่านวน 32 สายทาง 

ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลต่าบลบ้านแหวน เลขที  W6-00-65 
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)   

ฉบับเพิ มเติมครั้งที  2/2564 หน้าที  6 ล่าดับที  20 
 ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 87,900 บาท คงเหลือ 0 บาท 
 รวมขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จ านวน 644,300 บาท 

 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 2 รายการ 
 1) อุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้าง 
     งบลงทุน 
     ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 
     ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค 
     โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ ในเขตพ้ืนที ต่าบลบ้านแหวน จ่านวน

ทั้งหมด 25 ชุด ต่าบลบ้านแหวน อ่าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
 - เพื อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ ในเขตพ้ืนที ต่าบลบ้านแหวน 

จ่ านวนทั้ งหมด  25  ชุด  ต่ าบลบ้ านแหวน อ่ าเภอหางดง จั งหวัด เชี ยงใหม่               
ตามแบบแปลนเทศบาลต่าบลบ้านแหวน เลขที  E4-00-65 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ มเติม

ครั้งที  3/2563 หน้าที  4 ล่าดับที  8 
 ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายจ านวน 487,300 บาท 

 2) แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน 
     ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 
     ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค 
     โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสวนสุขภาพ ภายในสนามกีฬาเทศบาลต่าบลบ้านแหวน 

ต่าบลบ้านแหวน อ่าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 - เพื อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสวนสุขภาพ ภายในสนามกีฬาเทศบาลต่าบล          

บ้านแหวน ต่าบลบ้านแหวน อ่าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาล
ต่าบลบ้านแหวน เลขที  E4-02-65 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตาม... 
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ มเติม

ครั้งที  1/2565 หน้าที  7 ล่าดับที  2 
 ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายจ านวน 157,000 บาท 
 รวมขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 644,300 บาท 

 - เนื องจากมีงบประมาณคงเหลือจากการประมูลงานโครงการก่อสร้าง จึงขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณส่วนนั้นเพื อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟส่องสว่าง 
ระบบโซล่าเซลล์ 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม                      
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที  5.4 

นายชุมพร  จาปัญญะ อธิบายเรื องการขอโอนลดงบประมาณตามโครงการขุดลอกล่าเหมืองในเขตเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ต่าบลบ้านแหวน จ่านวน 32 สาย ซึ งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งงบประมาณไว้ 

654,900 บาท แต่เนื องจากผู้รับเหมาประมูลงานได้ในราคาที ต ่ากว่างบประมาณ   
ที ตั้งไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินในส่วนที เหลือเพื อตั้งเป็นรายการใหม่ส่าหรับด่าเนินโครงการ
ที จะเป็นประโยชน์ต่อไป 

นายปั๋นแก้ว  ศรีบุญเรือง กล่าวสนับสนุนและเห็นด้วยในการโอนงบประมาณเพื อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                   
รองประธานสภาเทศบาล เพื อจะได้น่างบประมาณที เหลือไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

และความต้องการของประชาชนต่อไป 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผู้อภิปรายแล้ว ผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที ประชุม สมาชิกท่านใด                                                                          
 เห็นชอบตามที นายกเทศมนตรีฯ เสนอ 5.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง จ่านวน 2 โครงการ) 
 ขอโอนลดงบประมาณ จ่านวน 4 รายการ 
 1) อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา      

งบลงทุน ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน              
โอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้านปากกอง เขตติดต่อบ้านดู่ 
หมู่ที  11 ถึงเขตติดต่อต่าบลสันผักหวาน ตั้งไว้ 562,000 บาท 

 ขอโอนลดงบประมาณจ่านวน 208,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

 2) อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ล่าเหมืองสายหลัก) ตั้งไว้ 469,000 บาท 
 ขอโอนลดงบประมาณจ่านวน 27,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

 3) อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งบลงทุน ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง เพื อจ่ายเป็น           

ค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้างที อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต่าบลบ้านแหวน 
เช่น การปรับปรุงระบบระบายน้่า ระบบไฟฟ้า การปรับปรุงสะพาน การปรับปรุงฝาย 
การปรับปรุงบ่อบาดาล การปรับปรุงแหล่งน้่าสาธารณะ การขุดลอกคลอง การปรับปรุง
อาคาร เช่น บิวท์อิน Built-in กั้นห้องที มีสภาพมั นคง ฯลฯ 

     ขอโอนลดงบประมาณจ่านวน 321,400 บาท คงเหลือ 8,600 บาท 

4) อุตสาหกรรม... 
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 4)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง โครงการขุดลอก      

ล่าเหมืองในเขตเทศบาลต่าบลบ้านแหวน จ่านวน 32 สายทาง ตั้งไว้ 654,900 บาท 
 ขอโอนลดงบประมาณจ่านวน 87,900 บาท คงเหลือ 0 บาท 
 รวมขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จ่านวน 644,300 บาท 

 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 2 โครงการ 
 1) อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
     งบลงทุน ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้ ง                    

ไฟส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ ในเขตพ้ืนที ต่าบลบ้านแหวน จ่านวนทั้งหมด 25 ชุด 
ต่าบลบ้านแหวน อ่าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย            
จ่านวน 487,300 บาท 

 2) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั วไปเกี ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้ ง                

ไฟฟ้าส่องสว่างสวนสุขภาพ ภายในสนามกีฬาเทศบาลต่าบลบ้านแหวน ต่าบลบ้านแหวน              
อ่าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายจ่านวน 157,000 บาท 

 รวมขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 644,300 บาท 
 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมติ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 

 
5.5 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 5 ไปตั้งจ่ายเป็น                    

รายการใหม่ (โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน (ห้องผู้บริหาร)) 
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล แจ้งให้นายกเทศมนตรี เจ้าของญัตติได้ชี้แจงเหตุผลและความจ่าเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เพื อให้สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความเข้าใจ 

นายชุมพร  จาปัญญะ หลักการ  
นายกเทศมนตรีฯ ด้วยเทศบาลต่าบลบ้านแหวน มีโครงการที มีความจ่าเป็นเร่งด่วนรวมทั้งโครงการที ต้อง

ด่าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ นเพื อการพัฒนาและเป็นการด่าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ.2561-2565 เพิ มเติม ครั้งที  1/2565 จึงมีความจ่าเป็นที 
จะต้องด่าเนินการโอนงบประมาณเพื อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพื อการพัฒนาต่าบลบ้านแหวนและเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดท่าบริการ
สาธารณะตามอ่านาจหน้าที ของเทศบาล  

 ทั้งนี้การด่าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที เกี ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น         
พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที ดิน        
และสิ งก่อสร้างที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

โอนลดงบประมาณ... 
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 โอนลดงบประมาณ จ่านวน 2 รายการ 
 1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้าง 
     งบลงทุน 
     ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 
     ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปการ 
     โครงการก่อสร้างรางระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองง่า หมู่ที  7 ขนาดกว้าง 

1.50 เมตร ความยาว 71.00 เมตร ลึกเฉลี ย 1.50 เมตร 
 - เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองง่า หมู่ที  7 ขนาด

กว้าง 1.50 เมตร ความยาว 71.00 เมตร ลึกเฉลี ย 1.50 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต่าบลบ้านแหวน เลขที   W1-07-65 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ

เพิ มเติมครั้งที  2/2564 หน้าที  6 ล่าดับที  10       
 ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 78,120 บาท คงเหลือ 479,880 บาท 
 2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้าง 
     งบลงทุน 
     ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 
     ค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง 
     โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเทศบาลต่าบลบ้านแหวน 
 - เพื อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายเทศบาลต่าบลบ้านแหวน โดยมีรายการ

ดังนี้ 
   1. ค่าสายสัญญาณ DROP WIRE ขนาด 2 X 1.5 SQ.mm.  
   2. ค่าเครื องขยายเสียง มีก่าลังขยายไม่น้อยกว่า 1200 W. RMS. ที  4 Ohm.  
   3. ค่าแรงเดินสายสัญญาณ DROP WIRE  
   4. ค่าถอดรื้อตูเ้ก็บอุปกรณ์จากจุดเดิมไปติดตั้งที จุดใหม่ พร้อมท่าความสะอาด  
   5. ค่าถอดรื้อตู้เก็บอุปกรณ์ พร้อมท่าความสะอาด  
   6. ค่าอุปกรณ์ยึดโยงสายสัญญาณ DROP WIRE  
  7. ค่าตรวจเช็คพร้อมท่าความสะอาดเครื องขยายเสียง ก่าลังขยายขนาด 500  W.       

ที ติดตั้งไว้เดิม  
   8. ค่าท่าสติ๊กเกอร์ ขนาดสูง 3 นิ้ว  
   9. ค่าท่าป้ายอคิลิก ขนาด 8 X 12 ซม.  
   10. ค่าเดินระบบจ่ายไฟฟ้าไปยังตู้เก็บอุปกรณ์ที ย้ายจุด ติดตั้งใหม่  
   11. ค่าเครื องป้องกันไฟตกไฟเกิน  
   ตามแบบแปลนเทศบาลต่าบลบ้านแหวน เลขที   S1-00-65 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที  

114 ล่าดับที  4  
 ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 41,880 บาท คงเหลือ 451,390 บาท 
 รวมขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จ านวน 120,000 บาท 

โอนไปตั้งจ่าย... 
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 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้าง 
     งบลงทุน 
     ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 
    ค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง 
     โครงการปรับปรุงอาคารส่านักงานเทศบาลต่าบลบ้านแหวน (ห้องผู้บริหาร) 
 - เพื อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารส่านักงานเทศบาลต่าบลบ้านแหวน (ห้องผู้บริหาร)   

โดยมีรายการดังนี้ 
 1. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม. 
 2. งานรื้อถอน (รื้อขนไป) ผนังก่ออิฐมอญ ประตูอลูมิเนียม งานฝ้าเพดานเดิม 
 3. งานฝ้าเพดาน GYPSUM BOARD หนา 9 มม. 
 4. พื้นไม้ลามิเนต หนา 12 มม. จ่านวน 28.00 ตร.ม. 
 5. ผนังแผ่นยิปซั มบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ่านวน 17.50 ตร.ม. 
 6. งานทาสีน้่าพลาสติกฝ้าเพดาน งานทาสีน้่าพลาสติกผนังด้านใน 
 7. งานบัวเชิงผนัง PVC กว้าง 4 นิ้ว หนา 6 มม. 
 8. งานประตูอลูมิเนียมบานเลื อน ขนาด 2.00 x 2.80 ม. (สีด่า) พร้อมอุปกรณ์ 

จ่านวน 1 ชุด 
 9. หลอดไฟ LED ขนาด 8 นิ้ว ความสว่างไม่น้อยกว่า 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จ่านวน 8 ชุด 
 10. ผ้าม่าน 2 ชั้น รางคู่ 
 บริเวณประตู ขนาด 2.10  x 3.00 เมตร จ่านวน 1 ชุด 
 บริเวณหน้าต่าง ขนาด 1.40  x 2.60 เมตร จ่านวน 2 ชุด 
  11. งานเครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 BTU (แบบแขวน) 
   ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลต่าบลบ้านแหวน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เพิ มเติม ครั้งที  1/2565 หน้า 7 ล่าดับที  1 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 120,000 บาท 
 รวมขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 120,000 บาท 
     ทั้งนี้ มิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงมีความจ่าเป็นจะต้อง

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ่านวน 1 โครงการข้างต้น 

 เหตุผล 
 บัดนี้ ถึงเวลาที ผู้บริหารของเทศบาลต่าบลบ้านแหวน จะได้เสนอญัตติโอนงบประมาณ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภาเทศบาลต่าบลบ้าน
แหวน เพื อสภาเทศบาลต่าบลบ้านแหวนจักได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวและขอได้โปรดพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
ต่าบลบ้านแหวนต่อไป 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม                      
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที  5.5 
                               - ไม่มีผู้สอบถามหรืออภิปรายในระเบียบวาระท่ี 5.5 - 

นายสมเกียรติ ตาสีมูล... 
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นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้อภิปรายแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ                                                                          
 ตามที นายกเทศมนตรีฯเสนอ 5.5 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2565  
 ขอโอนลดงบประมาณ จ่านวน 2 รายการ 
 1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง   

ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก       
บ้านเหมืองง่า หมู่ที  7 ขอโอนลดงบประมาณจ่านวน 78,120 บาท คงเหลือ 
479,880 บาท 

 2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเทศบาลต่าบล    
บ้านแหวน ขอโอนลดงบประมาณจ่านวน 41,880 บาท คงเหลือ 451,390 บาท 
รวมขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จ่านวน 120,000 บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 
    ค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารส่านักงานเทศบาลต่าบล     

บ้านแหวน (ห้องผู้บริหาร) โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 120,000 บาท 
 รวมขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 120,000 บาท 
 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมติ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน 
 

5.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ในวาระนี้ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื อวันที  8 สิงหาคม 2565 เพื อสภาเทศบาลต่าบล

บ้านแหวนจะได้ พิ จารณาให้ความเห็ นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายดั งกล่าว                                          
จึงได้พิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต่าบลบ้านแหวนในวันนี้ 
เชิญท่านนายกฯ ได้แถลงค่าชี้แจงงบประมาณต่อสภาฯ เป็นการต่อไป 

นายชุมพร  จาปัญญะ     ค่าแถลงงบประมาณ  
นายกเทศมนตรีฯ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลบ้านแหวน 
    บั ดนี้  ถึ ง เวลาที ผู้ บ ริห ารของเทศบาลต่ าบลบ้ านแหวน  จะได้ เสนอ                                                          

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีต่อสภาเทศบาลต่าบลบ้านแหวนอีกครั้งหนึ ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลต่าบลบ้านแหวน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย                            
การด่าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

 
 

1. สถานะการคลัง... 
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  1. สถานะการคลัง 
       1.1 งบประมาณรายจ่ายทั วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที  5 สิงหาคม พ.ศ.2565 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ่านวน    113,101,254.99  บาท 
    1.1.2 เงินสะสม   จ่านวน    142,988,282.71 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส่ารองเงินสะสม จ่านวน      43,102,650.72  บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

     จ่านวน 2 โครงการ รวม   41,105.93 บาท  
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ่านวน 3 โครงการ  

      รวม              79,900.71 บาท 
       1.2 เงินกู้คงค้าง    จ่านวน         1,556,203.62  บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 
     2.1 รายรับจริง จ่านวน 88,971,099.82 บาท ประกอบด้วย   
    หมวดภาษีอากร           2,790,955.21 บาท 
    หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        1,332,973.00 บาท

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             727,300.84 บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  0.00 บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     78,435.00 บาท
  หมวดรายได้จากทุน     0.00 บาท
  หมวดภาษีจัดสรร        49,515,999.15 บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั วไป        34,525,436.62 บาท 

      2.2 เงินอุดหนุนที รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์           346,352.00 บาท 
      2.3 รายจ่ายจริง จ่านวน 66,086,584.96 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง    จ่านวน      23,081,176.91 บาท 
    งบบุคลากร   จ่านวน      22,508,019.60 บาท 
    งบด่าเนินงาน   จ่านวน      13,163,398.90 บาท 
    งบลงทุน    จ่านวน        4,797,200.00 บาท 
    งบเงินอุดหนุน   จ่านวน        2,507,789.55  บาท 
    งบรายจ่ายอื น   จ่านวน             29,000.00 บาท 
      2.4 รายจ่ายที จ่ายจากเงินอุดหนุนที รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

      จ่านวน        346,352.00  บาท 
      2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื อด่าเนินการตามอ่านาจหน้าที  
         จ่านวน       10,457,167.78  บาท 
      2.6 รายจ่ายที จ่ายจากเงินทุนส่ารองเงินสะสม    0.00  บาท 
      2.7 รายจ่ายที จ่ายจากเงินกู้  จ่านวน   0.00  บาท 
 
 
 
 
 

    ค่าแถลงงบประมาณ... 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลต่าบลบ้านแหวน 

อ่าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
1. รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 2,790,955.21 4,058,600.00 7,483,220.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,332,973.00 1,167,300.00 1,189,850.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 727,300.84 787,900.00 467,800.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 78,435.00 117,000.00 78,400.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,929,664.05 6,130,800.00 9,219,270.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

  หมวดภาษีจัดสรร 49,515,999.15 49,404,200.00 49,515,730.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

49,515,999.15 49,404,200.00 49,515,730.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

     

  หมวดเงินอุดหนุนทั วไป 34,525,436.62 29,865,000.00 29,865,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง   
  ส่วนท้องถิ่น 

34,525,436.62 29,865,000.00 29,865,000.00 

รวม 88,971,099.82 85,400,000.00 88,600,000.00 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต่าบลบ้านแหวน 
อ่าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

2. รายจ่าย 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ  

ปี 2565 
ประมาณการ  

ปี 2566 
จ่ายจากงบประมาณ    
 งบกลาง 23,081,176.91 26,549,516.00 27,741,459.00 
 งบบุคลากร 22,508,019.60 25,625,940.00 27,052,240.00 
 งบด่าเนินงาน 13,163,398.90 20,949,554.00 21,298,821.00 
 งบลงทุน 4,797,200.00 9,188,790.00 9,606,680.00 
 งบเงินอุดหนุน 2,507,789.55 3,086,200.00 2,900,800.00 
 งบรายจ่ายอื น 29,000.00 0.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 66,086,584.96 85,400,000.00 88,600,000.00 
        นายชุมพร  จาปัญญะ... 
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นายชุมพร  จาปัญญะ  หลักการ เทศบาลต่าบลบ้านแหวน ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลบ้านแหวน 
นายกเทศมนตรีฯ เรื อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น                                                 
พ.ศ. 2563 หมวด 3 ข้อ 23 วรรค 2 เมื อผู้บริหารท้องถิ น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงิน
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ่าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที งบประมาณรวบรวม             
และจัดท่าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ นอีกครั้งหนึ ง                     
เพื อผู้บริหารท้องถิ นได้น่าเสนอต่อสภาท้องถิ น ภายในวันที  15 สิงหาคม รายละเอียดดังนี้  

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

(1) งบประมาณรายจ่ายทั วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั วไป เป็นจ่านวนรวม
ทั้งสิ้น 88,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั วไป 21,981,240 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,202,990 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา 10,937,111 
  แผนงานสาธารณสุข 6,593,800 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,800,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 580,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,755,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,455,100 
 แผนงานการเกษตร 553,300 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
  แผนงานงบกลาง 27,741,459 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 88,600,000 
         

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ผมขอเข้าสู่การอภิปรายตามแผนงาน โดยจะเริ มที แผนงานงบกลาง 
ประธานสภาเทศบาล เชิญนายกฯ อธิบายและชี้แจงรายละเอียดการใช้งบประมาณตามแผนงาน 

นายชุมพร  จาปัญญะ นายกฯ อธิบายรายละเอียดการใช้งบประมาณตามแผนงานงบกลาง 
นายกเทศมนตรีฯ 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นในแผนงานงบกลาง  
 - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ มเติมแผนงานบริหารงานงบกลาง ผมขอเข้าสู่

แผนงานบริหารงานทั วไป  

นายชุมพร จาปัญญะ... 
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นายชุมพร  จาปัญญะ นายกฯ อธิบายรายละเอียดการใช้งบประมาณตามแผนงานบริหารงานทั วไป 
นายกเทศมนตรีฯ 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นในแผนงานบริหารงานทั วไป 
 - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ มเติมแผนงานบริหารงานทั วไป ผมขอเข้าสู่แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน 

นายชุมพร  จาปัญญะ นายกฯ อธิบายรายละเอียดการใช้งบประมาณตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
นายกเทศมนตรีฯ 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ มเติมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ผมขอเข้าสู่

แผนงานการศึกษา 

นายชุมพร  จาปัญญะ นายกฯ อธิบายรายละเอียดการใช้งบประมาณตามแผนงานการศึกษา 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นในแผนงานการศึกษา  
 - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ มเติมแผนงานการศึกษา ผมขอเข้าสู่แผนงาน

สาธารณสุข 

นายชุมพร  จาปัญญะ นายกฯ อธิบายรายละเอียดการใช้งบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข 
นายกเทศมนตรีฯ 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นในแผนสาธารณสุข  
 - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ มเติมแผนงานสาธารณสุข ผมขอเข้าสู่แผนงาน                           

เคหะและชุมชน 

นายชุมพร  จาปัญญะ นายกฯ อธิบายรายละเอียดการใช้งบประมาณตามแผนงานเคหะและชุมชน 
นายกเทศมนตรีฯ 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นในแผนงานเคหะและชุมชน  
 - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ มเติมแผนงานเคหะและชุมชน  ผมขอเข้าสู่                                       

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
นายชุมพร  จาปัญญะ นายกฯ อธิบายรายละเอียดการใช้งบประมาณตามแผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
นายกเทศมนตรีฯ ของชุมชน 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ มเติมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

ผมขอเข้าสู่แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

นายชุมพร จาปัญญะ... 
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นายชุมพร  จาปัญญะ นายกฯ อธิบายรายละเอียดการใช้งบประมาณตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  
นายกเทศมนตรีฯ และนันทนาการ 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

นางสังวาลย์  ศรีวิไล สอบถามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 285  
สมาชิกสภาเทศบาล งานกีฬาและนันทนาการ ตั้ งงบประมาณไว้ 1 ,075,000 บาท เมื อเทียบกับ

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งไว้ 1,880,600 บาท          
ซึ งเห็นว่ามีการตั้งงบประมาณที ลดลงจากเดิม อยากทราบว่างบประมาณในส่วนใด      
ที มีการปรับลด และจะเพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือไม ่

นายชุมพร  จาปัญญะ การตั้งงบประมาณจะเป็นไปตามที กองการศึกษาฯ ได้พิจารณาจัดต้ังงบประมาณ  
นายกเทศมนตรีฯ ซึ งทางเจ้าหน้าที งบประมาณจะท่าหน้าที เฉลี ยงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอ    

ต่อการใช้จ่ายงบประมาณ แต่เนื องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ได้มีการตั้งงบประมาณ
เพื อจัดซื้อเครื องออกก่าลังกาย จึงท่าให้มีการตั้งงบประมาณที มากกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ มเติมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  
ประธานสภาเทศบาล  และนันทนาการหรือไม ่ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

นายชุมพร  จาปัญญะ นายกฯ อธิบายรายละเอียดการใช้งบประมาณตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
นายกเทศมนตรีฯ  

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ มเติมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ผมขอเข้าสู่

แผนงานการเกษตร 

นายชุมพร  จาปัญญะ นายกฯ อธิบายรายละเอียดการใช้งบประมาณตามแผนงานการเกษตร 
นายกเทศมนตรีฯ  

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็นในแผนงานการเกษตร 
นายจรัญ  จีรัง สอบถามหน้า 351 แผนงานการเกษตร งานสิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
สมาชิกสภาเทศบาล งบลงทุน ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง โครงการขุดลอก     

ล่าเหมืองสาธารณะภายในเขตเทศบาลต่าบลบ้านแหวน เนื องจากเทียบงบประมาณ    
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการดังกล่าว ตั้ งงบประมาณ ไว้  
654,900 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งงบประมาณไว้ 483,300 บาท 
ซึ งเป็นโครงการที ส่าคัญและเป็นประโยชน์ อยากทราบว่าท่าไมงบประมาณในส่วนนี้    
ถึงมีการปรับลดลง ขอให้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนนี้ 

นายบุรทัช  เสาวพนธ์ โครงการขุดลอกล่าเหมืองสาธารณะภายในเขตเทศบาลต่าบลบ้านแหวน  
ผอ.กองช่าง ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งไว้ จ่านวน 

483,300 บาท งบประมาณที ลดลงนั้นเนื องจากในแต่ละปีจะไม่มีการขุดลอกซ้่า       
ล่าเหมืองสายเดิมซึ งอาจจะท่าให้ความยาวพ้ืนที ล่าเหมืองที จะด่าเนินการลดลง 

 และพ้ืนที ... 
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 และพ้ืนที ในการขุดลอกที เล็กลง ท่าให้งบประมาณลดลงจากปีที ผ่านมา และจากการ

ด่าเนินการในปีนี้ท่าให้เห็นว่าการขุดลอกล่าเหมืองในพ้ืนที ที เครื องจักรไม่สามารถเข้าได้ 
จะต้องใช้แรงงานคนในการด่าเนินการและจะท่าได้เพียงการแผ้วถาง ก่าจัดสิ งกีดขวาง              
จึงท่าใหก้ารประมาณการงบประมาณลดลงจากปีที ผ่านมา 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  สอบถามในที ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ มเติมแผนงานการเกษตรหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าหากไมม่ี เชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ขออนุญาตรายงานท่านประธานสภาฯ ขณะนี้องค์ประชุมมีครบ 12 ท่าน  
เลขานุการสภาฯ เชิญท่านประธานฯ ด่าเนินการต่อไป 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  เมื อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอน่าที ประชุมเข้าสู่วาระที  1 วาระรับหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล 
  วาระท่ี 1 วาระรับหลักการ 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามครบทุกแผนงานแล้ว ต่อไปจะเป็นวาระรับหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื อง งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลต่าบลบ้านแหวน อ่าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
ขอมติรับหลักการ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
  งดออกเสียง  1 คน  
 (รับหลักการในเวลา 11.45 น.) 
  ประธานสภาฯ แจ้งที ประชุมด่าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2547 ข้อ 103 (1) 
คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ น มีจ่านวนไม่น้อยกว่าสามคน   
แต่ไม่เกินเจ็ดคน    

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล แจ้งให้สมาชิกฯ ร่วมกันพิจารณาและเสนอรายชื อสมาชิกฯ โดยมีผู้รับรองสองท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ประธานฯ สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ่านวนกี คน  

นางสังวาลย์  ศรีวิไล ดิฉันขอเสนอในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ่านวน 5 คน  
สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง  1. นายสกล จันทร์ปิง 
 2. นาอินสม สายขัด  

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบตามที ท่านสท.สังวาลย์  ศรีวิไล เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

แปรญัตติ จ่านวน 5 คน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมติโดยการยกมือ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
  งดออกเสียง  1 คน  
  สรุป ให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื อคณะกรรมการแปรญัตติ จ่านวน 5 คน  

  

 
นางสังวาลย์ ศรีวิไล... 
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นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานสภาฯ สอบถามมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ประธานฯ แจ้งให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  1 

นางสังวาลย์  ศรีวิไล ดิฉันขอเสนอ นายสมศักดิ์ ค่าชนะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  1  
สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง 1. นายอิ นแก้ว นันทะวงค์ 
  2. นายสมชัย วงค์ฝั้น 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานสภาฯ สอบถามมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื อคณะกรรมการ        
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ คนที  1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายสมศักดิ์ ค่าชนะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  1 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมติโดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  10 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
  งดออกเสียง  2 คน (ผู้ถูกเสนอชื อ และประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานฯ แจ้งให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  2   
ประธานสภาเทศบาล   

นายจรัญ  จีรัง ผมขอเสนอ นายสกล จันทร์ปิง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  2 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง 1. นายอินสม สายขัด 
 2. นางสังวาลย์ ศรีวิไล  
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานสภาฯ สอบถามมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื อคณะกรรมการ        
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ คนที  2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายสกล จันทร์ปิง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  2 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมติโดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  10 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
  งดออกเสียง  2 คน (ผู้ถูกเสนอชื อ และประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานฯ แจ้งให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  3 
ประธานสภาเทศบาล   
นายอ่ินแก้ว  นันทะวงค์ ผมขอเสนอ นายบุญชม ฝ่ายลิพล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  3 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง 1. นายสมชัย วงค์ฝั้น 
  2. ว่าที ร้อยตรีหญิงขวัญเดือน กันทา 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานสภาฯ สอบถามมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื อคณะกรรมการ        
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ คนที  3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายบุญชม ฝ่ายลิพล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  3 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมติโดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  10 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
  งดออกเสียง  2 คน (ผู้ถูกเสนอชื อ และประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

นายสมเกียรติ ตาสีมูล... 
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นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานฯ แจ้งให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  4 
ประธานสภาเทศบาล   

นายอินสม  สายขัด ผมขอเสนอ ว่าที ร้อยตรีหญิงขวัญเดือน กันทา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  4  
สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง  1. นางสังวาลย์ ศรีวิไล 
  2. นายทองดี แปงจันทร์เขียว 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานสภาฯ สอบถามมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื อคณะกรรมการ        
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ คนที  4 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ ว่าที ร้อยตรีหญิงขวัญเดือน กันทา เป็นคณะกรรมการ               
แปรญัตติคนที  4 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมติโดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  10 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
  งดออกเสียง  2 คน (ผู้ถูกเสนอชื อ และประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ประธานฯ แจ้งให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  5 
ประธานสภาเทศบาล   

นายทองดี  แปงจันทร์เขียว ผมขอเสนอ นายสมชัย วงศ์ฝั้น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  5 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง  1. นายสกล จันทร์ปิง 
  2. ว่าที ร้อยตรีหญิงขวัญเดือน กันทา 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานสภาฯ สอบถามมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื อคณะกรรมการ        
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ คนที  5 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายสมชัย วงศ์ฝั้น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที  5                         
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมติโดยการยกมือ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  10 คน 
 ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  2 คน (ผู้ถูกเสนอชื อ และประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ผมขอสรุปรายชื อคณะกรรมการแปรญัตติ จ่านวน 5 คน ดังนี้  
ประธานสภาเทศบาล  1.  นายสมศักดิ์   ค่าชนะ  
  2.  นายสกล   จันทร์ปิง 
  3.  นายบุญชม  ฝ่ายลิพล  
  4.  ว่าที ร้อยตรีหญิงขวัญเดือน กันทา  
  5.  นายสมชัย   วงศ์ฝั้น  
 ส่ าหรับการนั ดประชุมและเปิ ดประชุ มคณ ะกรรมการสภาท้ องถิ นครั้ งแรก                                                          

ผมขอใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2547                                          
ข้อ  109 ให้ เป็ นหน้ าที ของเลขานุการสภาฯ นั ดวันและเวลาในการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ เพื อเลือกประธาน และเลขานุการคณะกรรมการต่อไป 

 

 

นายจรูญโรจน์ แก้วมณี... 
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นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ผมขอนัดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื อง งบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาฯ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื อเลือกประธานคณะกรรมการ เลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติ ในเวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส่านักงานเทศบาล
ต่าบลบ้านแหวน 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. –  

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ขออนุญาตชี้แจงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื อเลือกประธานคณะกรรมการ เลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ งมีผู้ได้รับการเสนอชื อให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ทั้งหมด 5 ท่าน โดยมี ว่าที ร้อยตรีหญิงขวัญเดือน กันทา เป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญั ตติ  น ายบุญ ชม  ฝ่ ายลิพ ล  เป็ น เลขานุ การคณ ะกรรมการแปรญั ตติ                             
และนายสมศักดิ์ ค่าชนะ, นายสกล จันทร์ปิง, นายสมชัย วงศ์ฝั้น เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ   

 ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที  2 พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสามญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ                                  
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที สอง ให้ก่าหนด
ระยะเวลาเสนอค่ าแปรญั ตติ ไว้ ไม่ น้ อยกว่ ายี สิ บสี ชั ว โมงนั บแต่สภาท้ องถิ น                                
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

 ข้อ 49 ญั ตติร่ างข้อบัญญั ติที สภาท้ องถิ นลงมติ รับหลักการแล้วถ้ าจะส่ งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที ประชุมสภาท้องถิ นจะต้องก่าหนด
ระยะเวลาค่าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 ภายในระยะเวลาที ก่าหนดเสนอค่าแปรญัตติที สภาท้องถิ นก่าหนดตามวรรคหนึ ง
ผู้บริหารท้องถิ นหรือสมาชิกสภาท้องถิ นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค่าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที สมาชิกสภาท้องถิ นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ นรับร้องเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท่าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย
หรือการขอลดจ่านวนเงินที ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ่านวนสมาชิกสภาท้องถิ นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติค่าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการ แปรญัตติภายในระยะเวลาที สภาท้องถิ นก่าหนด ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม 
และข้อ ๔๙ วรรคหนึ ง 

 ข้อ 50 เมื อคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิม
และตามที มีการแก้ไขเพิ มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื นต่อประธานสภา
ท้องถิ น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีการแก้ไขเพิ มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค่าแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ นไม่น้อยกว่า ยี สิบสี 
ชั วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน 

ข้อ 60... 
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 ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ มเติมรายจ่ายหรือเปลี ยนแปลง  

ความประสงค์ของจ่านวนเงินที ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่ จะได้รับค่ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ น หรือค่าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ นเป็นผู้แปรญัตติ 

 ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ่านวนเงินซึ งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ ง 
ดังต่อไปนี้  

 (๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
 (๒) รายจ่ายซึ งเป็นจ่านวนเงินที ต้องจ่ายตามกฎหมาย  
 ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ งหรือไม่ให้ประธานสภา

ท้องถิ นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ประธานแจ้งสมาชิกฯ เสนอวันรับค่าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สอบถามที ประชุมสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ                                   

วันรับค่าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 

ว่าที่ร.ต.หญิงขวัญเดือน กันทา ดิฉันขอเสนอวันรับค่าแปรญัตติวันพุธที  17 สิงหาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที  19 สิงหาคม  
สมาชิกสภาเทศบาล 2565 (ในเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส่านักงาน

เทศบาลต่าบลบ้านแหวน 
ผู้รับรอง 1. นายสมชัย วงศ์ฝั้น 
  2. นายจรัญ จีรัง 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  สอบถามในที ประชุมสภาฯ ว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอวันรับค่าแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ มเติมหรือไม่  

ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบวันรับค่าแปรญัตติตามที ท่าน สท.ขวัญเดือน กันทา ได้เสนอ  
วันพุธที  17 สิงหาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที  19 สิงหาคม 2565 (ในเวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น.)  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส่านักงานเทศบาลต่าบลบ้านแหวน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 คน 
  ไม่เห็นชอบ  - คน 
 งดออกเสียง  1 คน   

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี ในส่วนก่าหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื อพิจารณาค่าแปรญัตติ  
เลขานุการสภาฯ กรณีมีผู้แปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นก่าหนดประชุมในวันจันทร์ที     

22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. และทางคณะกรรมการแปรญัตติจะแจ้งให้ผู้ยื น
ค่าแปรญัตติ ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนจะมีการประชุมไม่น้อยกว่า                    
24 ชั วโมง และจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายสมเกียรติ  ตาสีมูล  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที  6  เรื องอื น ๆ  
ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาฯ อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรือ              

แสดงความคิดเห็นได ้ 
นายจรัญ  จีรัง สอบถามเรื องจุดพักขยะ บ้านจอมทอง หมู่ที  10 ที ได้ด่าเนินการลงหินคลุกบริเวณพ้ืนที   
สมาชิกสภาเทศบาล ดังกล่าวแต่ยังไม่ได้มีการเกลี ยให้เข้าที  ซึ งก็เห็นว่ามีการน่าขยะไปวางทับถมกันจ่านวน

มาก อยากให้ทางเทศบาลเข้าไปด่าเนินการให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายจุดพักขยะ               
หมู่ที  10 เพื อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 

 
นายทองดี... 
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นายทองดี  แปงจันทร์เขียว จากการหารือกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที  8 และหมู่ที  9 มีความเห็นว่าต้องการขยายไหล่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทางพ้ืนที บริเวณทางเข้าสุสาน ขอฝากทางฝ่ายบริหารหากมีงบประมาณในส่วนที จะมา

สามารถใช้จ่ายเพื อแก้ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านในส่วนนี้ได้ ขอให้พิจารณา
ด่าเนินการแก้ไขในส่วนนี้ด้วย เนื องจากสะพานมีความแคบ และเสียงต่อการเกิด
อันตราย เพื ออ่านวยความสะดวกกับชาวบ้าน และผู้ใช้ทางสัญจรไปมา เห็นความ
ด่าเนินการแก้ไขในส่วนนี้  

 - เพิ มเติมเรื องจุดพักขยะ บ้านจอมทอง หมู่ที  10 ผมเห็นว่ามีการลงหินคลุกมา
ประมาณ 3 สัปดาห์แล้ว แต่ยังไม่มีการด่าเนินการเกลี ยให้เข้าที  ขอให้เร่งด่าเนินการให้
เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายจุดพักขยะ และขอให้มีการด่าเนินการเข้าไปเก็บขยะทุกวัน
เพื อไม่ให้มีขยะคงค้าง ซึ งเนื องจากผมเกรงว่าถ้าไม่ด่าเนินการให้เรียบร้อยอาจจะมีการ
น่าขยะมาแอบแฝง และท่าให้ขยะเกลื อนกลาด ฝากพิจารณาด่าเนินการในส่วนนี้ต่อไป 

นายอินสม  สายขัด สอบถามโครงการที คงค้างด่าเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการด่าเนินการ 
สมาชิกสภาเทศบาล และยังไม่ด่าเนินการโครงการใดบ้าง ขอทราบรายละเอียดในส่วนนี้  และสอบถาม

โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอรกรีตถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน              
ปากกอง เขตติดต่อบ้านดู่ หมู่ที  11 ถึงเขตติดต่อต่าบลสันผักหวาน เนื องจากเห็นว่า        
ในส่วนของต่าบลสันผักหวานได้ด่าเนินการโครงการแล้ว อยากทราบว่าทางเทศบาลจะ
ด่าเนินการโครงการดังกล่าวเมื อใด เนื องจากชาวบ้านก็ต้องการให้ด่าเนินการ                    
ให้เรียบร้อยในส่วนนี้ 

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื องจุดพักขยะขอให้รองเจริญ อุเต็ม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรื องโครงการสะพานขยายไหล่ทางสะพานเชื อมหมู่ที  8 และหมู่ที  9 โครงการดังกล่าว

อยู่ ในเผนพัฒนาฯ ของหมู่ที  8 แต่ เนื องจากทางหมู่บ้ านได้ถอนโครงการออก                    
และเปลี ยนโครงการใหม่ จึงท่าให้ไม่ได้ด่าเนินการในส่วนนี้ ซึ งถ้าจะของบประมาณจาก 
อบจ. จะต้องเป็นโครงการที เชื อมต่อระหว่างต่าบล ในส่วนนี้ผมได้ให้กองช่างเข้าไป
ส่ารวจพ้ืนที ดังกล่าวแล้วส่วนในเรื องงบประมาณที จะด่าเนินการนั้น ขอพิจารณาอีกครั้ง
ว่าจะสามารถใช้งบประมาณในส่วนใดในการด่าเนินการก่อสร้างดังกล่าวได้ 

 - ในส่วนของเรื องโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที คงค้าง 
1. โครงการก่อสร่างถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอรกรีตถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน              
ปากกอง เขตติดต่อบ้านดู่ หมู่ที  11 ถึงเขตติดต่อต่าบลสันผักหวาน โครงการดังกล่าวได้
ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการเรียกผู้รับจ้างเข้ามาท่าสัญญา 

 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้่าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองง่า หมู่ที  7 อยู่ระหว่าง
การเรียกผู้รับจ้างเข้ามาท่าสัญญา 

 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้่ าคอนกรี ตเสริม เหล็ก บ้ านศรีจุม  หมู่ที  13            
อยู่ระหว่างการด่าเนินงาน 

 4. โครงการวางท่อระบายน้่าคอนกรีติเสริมเหล็ก หมู่ที  8 และหมู่ที  10 อยู่ระหว่าง 
การด่าเนินงาน 

 และโครงการที สภาได้อนุมัติตั้ งจ่ ายรายการใหม่  โครงการติดตั้ งไฟส่องสว่าง                    
ระบบโซล่าเซลล์ ในเขตพ้ืนที ต่าบลบ้านแหวน จ่านวนทั้งหมด 25 ชุด  หมู่ที  1                  
บ้านไร่กองขิง, หมู่ที  6, หมู่ที  8  และโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสวนสุขภาพ                
ภายในสนามกีฬาเทศบาลต่าบลบ้านแหวน  

 
นายเจริญ อุเต็ม... 
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นายเจริญ  อุเต็ม ชี้แจงเรื องจุดขนถ่ายขยะ หรือจุดถ่ายเทขยะ ซึ งเดิมใชส้ถานที บรเิวณสนามกีฬา 
รองนายกเทศมนตรีฯ หมู่ที  10 เป็นจุดขนถ่ายนขยะ แต่เนื องจากการเข้าออกของรถบรรทุกขยะคันใหญ่ท่าให้

ถนนทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที  10 เกิดความช่ารุดเสียหาย ทางผู้ใหญ่บ้านจึงขอให้เปลี ยน
จุดขนถ่ายขยะโดยใช้พ้ืนที บริเวณแนวโค้งของถนนบ้านทุ่ง เพื อใช้ส่าหรับขนถ่ายขยะ
จากรถขยะคันเล็กไปยังรถขยะคันใหญ่ ขอชี้แจงให้ทราบร่วมว่าบริเวณดังกล่าวไม่ใช่จุด
ทิ้งขยะ ในส่วนของเรื องหินคลุกจะได้แจ้งผู้ที เกี ยวข้องเข้าไปด่าเนินการปรับเกลี ยพ้ืนที 
แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ให้เรียบร้อยต่อไป 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี อธิบายเรื องการโอนงบประมาณเพื อไปต้ังจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ หลังจากที ตราเป็น 
ปลัดเทศบาลฯ เทศบัญญัติงบประมาณแล้ว หากจะมีการเปลี ยนแปลงงบประมาณจะต้องเป็นไป          

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ น พ.ศ.2563 คือ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์                
ที ดิน และสิ งก่อสร้างที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ รวมถึงการแก้ไขเปลี ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน                
ที ท่ าให้ ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี ยน หรือเปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้าง                            
ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น  

 - การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ และการแก้ไขเปลี ยนแปลงค่าชี้แจงประมาณ
การรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ น 

 - ฝากเรื องเอกสารแบบแปลนโครงการประกอบการพิจารณาโครงการตามเทศบัญญัติ 
พ.ศ.2566 ให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  มีส่วนใด
ต้องการแก้ไขสามารถแจ้งได้เพื อจะได้ปรับเปลี ยนให้ถูกต้องเหมาะสม 

 - อธิบายรายละเอียดหลังจากที มีการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 
และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าโดยมอบอ่านาจให้นายอ่าเภอเป็นผู้พิจารณาอนุมัติผ่านแล้ว 
และได้ตราเป็น เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี งบประมาณ 2566            
ของเทศบาลต่าบลบ้านแหวนแล้ว ทางเจ้าหน้าที จะได้จัดท่าแผนด่าเนินงานว่าแต่ละ
โครงการจะมีช่วงระยะเวลาในการด่าเนินโครงการในห่วงระยะเวลาไหน ทางสมาชิก
สามารถตรวจสอบการด่าเนินการได้จากเอกสารดังกล่าว 

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื องการขอรับงบประมาณจาก อบจ. ขอให้เป็นไปตามกระบวนการและข้ันตอนของทาง 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลที จะด่าเนินการให้ เพื อไม่ให้เกิดความล่าช้า ขอให้ทุกท่านเข้าใจร่วมกันในส่วนนี้ 

นายทองดี  แปงจันทร์เขียว สอบถามเรื องการย้ายเสาไฟฟ้าเนื องจากหมู่ที  9 มีความต้องย้ายเสาไฟ จ่านวน 1 จุด  
สมาชิกสภาเทศบาล อยากทราบว่าในส่วนของหมู่อื นๆ มีปัญหาหรือมีความต้องการในเรื องดังกล่าวเพิ มเติม

หรือไม่เพื อจะได้รวบรวมเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขเป็นภาพรวมของต่าบล เนื องจากได้แจ้ง
ปัญหาดังกล่าวกับทางกองช่างและเรื องเงียบไป อยากทราบต้องด่าเนินการอย่างไร  

 - สอบถามเรื องการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต่าบลบ้านแหวน อยากทราบว่าในปีนี้
ทางเทศบาลจะมีการจัดการแข่งขันหรือไม่  เนื องจากปัจจุบันสถานการณ์โควิด -19            
เริ มดีขึ้น และเห็นหลายหน่วยงานเริ มมีการจัดการแข่งขันแล้ว 

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื องการย้ายเสาไฟฟ้าในการท่าเรื องเข้ามานั้นต้องเป็นไปตามข้ันตอน  
นายกเทศมนตรีฯ และต้องใช้ระยะเวลาในการด่าเนินการพอสมควร ซึ งทางเทศบาลได้ด่าเนินการส่งเรื อง

ให้การไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอว่าการไฟฟ้าจะสามารถด่าเนินการได้เมื อไหร่ 
ในส่วนนี้ผมจะติดตามเรื องดังกล่าวให้อีกครั้ง 

- เรื องการจัด... 




