
ระเบียบวาระการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่ 2/2561  คร้ังท่ี 1 

วัน อังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้นสอง  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.๑ ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหวน เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

1.2 แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

           2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

  2.2  - 

ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถามทั่วไป 

๓.๑  ................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.๑  ................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 ขออนุมัตใิช้จา่ยเงนิสะสม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

5.2 ขออนุมัตโิอนงบประมาณเพื่อตั้งจา่ยรายการใหม่ หมวดงบเงินอุดหนุน กองการศกึษา

เทศบาลต าบลบ้านแหวน  

5.2 (1) โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดจอมทอง 

5.2 (2) โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดช่างค าหลวง 

5.2 (3) โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดท้าวบุญเรอืง 

5.2 (4) โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดเทพประสิทธิ์ 

5.2 (5) โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดป่าหมาก 

5.2 (6) โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดวรเวทย์วิสิฐ  

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

๖.๑ ................................................................................................ 

6.2 ................................................................................................ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

วัน อังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้นสอง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ผู้มาประชุม  ๑3  คน 

๑. นายบุญทา วงศม์ูล ประธานสภาเทศบาลฯ บุญทา วงศม์ูล 

๒. นายสมศักดิ์ อินสุข รองประธานสภาเทศบาลฯ สมศักดิ์ อินสุข 

๓. นายปั๋นแก้ว ศรบีุญเรอืง สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ ปั๋นแก้ว ศรบีุญเรอืง 

๔. นายสว่าง สายค าอ้าย สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ สว่าง สายค าอ้าย 

๕. นายสมเกียรติ ตาสีมูล สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ สมเกียรติ ตาสีมูล 

๖. นายกมล อินทร์จันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ กมล อินทร์จันทร์ 

๗. นายอินสม สายขัด สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ อินสม สายขัด 

๘. นายสว่าง ธิลา สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 สว่าง ธิลา 

๙. นางสังวาลย์ ศรวีิไล สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ สังวาลย์ ศรวีิไล 

๑๐. นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ สมบูรณ์ ยารังฝั้น 

๑๑. นายอุดม ปินตา สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ อุดม ปินตา 

12. นายมงคล กันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ มงคล กันธิยะ 

13 นายขวัญชัย ศริิ เลขานุการสภาฯ ขวัญชัย ศริิ 

      

ผู้เข้าร่วมประชุม  10   คน 

๑. นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีฯ ชุมพร จาปัญญะ 

2. นายธีณภัทร ค าแสน รองนายกเทศมนตรฯี ธีณภัทร ค าแสน 

3. นายสมเพชร ฝา่ยริพล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมเพชร ฝา่ยริพล 

4. นายพิทักษ์ ต่อใจ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พิทักษ ์ ต่อใจ 

5. นายวรวัจน์ บุญญผลานันท์ รองปลัดเทศบาลฯ วรวัจน์ บุญญผลานันท์ 

6. นางจรรยา ศวิานนท์ ผูอ้ านวยการกองช่าง จรรยา ศวิานนท์ 

7. นายอุดร กองแก้ว ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข อุดร กองแก้ว 

8. นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เกียรตศิักดิ์ กันทาแปง 

9. นางสาวนฤมล พงศธ์ิ ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล พงศธ์ิ 

10. นางสาวเพียงพินจิ ทีปต์จริ  คนงานทั่วไป เพียงพินิจ ทีปต์จริ 

 

 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนกล่าวเปิด

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.๑ ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหวน เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

นายบุญทา  วงศ์มูล ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ก าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่  1 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.

2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  1  ตามกรอบและแนวทางการพัฒนา

ท้องถิ่น โดยได้รับความเห็นชอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม

ท้องถิ่น ซึ่งผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตแิล้ว 

 เพื่อให้เทศบาลต าบลบ้านแหวน ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาและจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม 

จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของ

เทศบาลต าบลบ้านแหวนต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มสีิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

นายบุญทา  วงศ์มูล หลักเกณฑ์การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุตามนัยข้อ 7  

ประธานสภาเทศบาล แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบ

ปีบริบูรณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณถัดไปมาลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยแยกเป็น

ระยะเวลาในการลงทะเบียนดังนี ้1. การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561) 2. การยื่นค าขอ

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 

(ปีงบประมาณ 2562) 

   - ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

/...ระเบียบวาระที่ 2 
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ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

นายขวัญชัย  ศิริ ระเบียบวาระนีเ้ป็นการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง เป็นการประชุมสมัย 

เลขานุการสภาฯ สามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่ม

ประชุมเวลา 09.30 น. รายงานทั้งหมด 16 หน้า กล่าวโดยสรุป ระเบียบวาระที่ 

1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 1 เรื่อง คือ 1.๑ แนวทางการด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2561) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม มีการรับรองรายงานการประชุม 1 

ครั้ง คือ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4/2560 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 

6 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม 

เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง, ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถามทั่วไป ไม่มี, 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว    

1 เรื่อง คือ 4.1 รายงานผลการพิจารณากรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ

เทศบาลต าบลบ้านแหวน มีประธานคณะกรรมการฯ คือท่านสท.สว่าง สายค าอา้ย 

ได้น าเสนอในที่ประชุม โดยสรุปแล้วทางหมู่บ้านธารดง ได้เข้ามาร่วมประชุมกับ

ทางเทศบาลฯ และได้รับฟังเงื่อนไขที่ได้เสนอให้มีการไปประชาคมกับทางหมู่บ้าน

เพื่อให้เข้าใจในเงื่อนไขการรับโอนของทางเทศบาลฯ ก่อน และมีการท าบันทึก

รายงานการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน และบันทึกรายชื่อของผู้ที่ได้รับความ

เดือดร้อนมาเสนอให้กับคณะกรรมการฯ ก่อน ส่วนของหมู่บ้านเชียงใหม่วิวดอย

ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม แต่ทางผู้น าได้มาขอฟังผลการประชุมภายหลัง ซึ่งได้

ชี้แจงไปตามเงื่อนไขที่ประชุม ซึ่งสรุปแล้วก็ยังไม่มีหมู่บ้านใดได้ท าการประชุม

ประชาคมหรือส่งเอกสาร, ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) ม ี1 

เรื่อง 5.1 การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2561 และสมัย

ประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ของสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่ 5-9 สรุปได้ว่าสมัยประชุม

สามัญสมัยที่ ๒ มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึงวันที่   

3 เมษายน 2561 สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่

วันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕61 ถึงวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕61 สมัยประชุมสามัญสมัยที่  

๔ มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  10 พฤศจิกายน ๒๕61 ถึงวันที่  9 

ธันวาคม ๒๕61 สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒562 สมัยประชุมสามัญสมัยที่  

๑ มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ๒๕62 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์  

๒562 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง, จากนั้นเข้าสู่

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ซึ่งรายละเอียดนั้นจะปรากฏในรายงานการประชุมเริ่มตั้งแต่

หนา้ที ่9-16 มีการเสนอโครงการเพื่อเตรยีมความพร้อมในการจา่ยขาดเงินสะสม 

/...รายงาน 
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 รายงานการประชุมได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

และคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาทั้ง 3 ท่าน ได้ลงนามแล้ว 

ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และหากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งทาง

เลขานุการสภาฯ ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานรายละเอียดทั้งหมดว่าจะต้องมีการ      

ประธานสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมตรงจุดใดบ้าง ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบความ

ถูกต้องอีกครั้ง สอบถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม

หรือไม่ ถ้าหากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน     

การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

สมาชิกท่านใดเห็นชอบผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้  

มติท่ีประชุม   รับรอง          11    คน 

  ไม่รับรอง  -   คน 

  งดออกเสียง  1 คน 

 มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2561 คร้ังท่ี 1 

ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถามทั่วไป 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 ขออนุมัตใิช้จา่ยเงนิสะสม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาฯ แจ้งให้นายกเทศมนตร ีชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะขอ 

ประธานสภาเทศบาล ใช้จ่ายเงนิสะสม 

นายชุมพร  จาปัญญะ รายงานเงินสะสมที่สามารถน าไปจา่ยขาดได้ตามแนวทางการใช้จา่ยเงินสะสมของ  

นายกเทศมนตรฯี อปท. ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272       

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560   

 1. ยอดเงนิสะสมทั้งหมด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 32,020,602.77 บาท 

 2. ยอดเงนิที่กันไว้ตามระเบียบ และขอ้สั่งการของกระทรวงมหาดไทย  

24,015,440.23 บาท 

 3. เงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้หลังจากกันเงินไว้ตามระเบียบ ฯ       

8,005,162.54     บาท     

/...เงินสะสม 

-6- 



เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้ (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561) 32,020,602.77 บาท 

หัก เงินฝาก ก.ส.ท. 5,229,537.07 บาท  

     ลูกหนีภ้าษี 24,504.65 บาท  

     ผลต่างการช าระหนีเ้งินกู้ 3,612,123.95 บาท  

    เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ 1,255,772.05 บาท 10,121,937.72 บาท 

ยอดเงินสะสมคงเหลอื ณ ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได ้(ข้อ 2.1.2.1) 21,898,665.05 บาท 

หัก ข้อ 2.1.2.2(1) ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยด้านบุคคลากรหกเดือน   9,075,540.00 บาท 

     ขอ้ 2.1.2.2(2) ส ารองจา่ยเป็นเบีย้ยังชีพสามเดือน   3,928,500.00 บาท 

8,894,625.05 บาท 

หัก  ข้อ 2.1.2.2(3) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภยัรอ้ยละ 10 889,462.51 บาท 

คงเหลือเงนิสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้ตามเกณฑ์ 8,005,162.54 บาท 

 

 ขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม เพื่อบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชนในพืน้ที่ต าบล

บ้านแหวน การขออนุมัติจา่ยขาดเงินสะสมแยกตามหน่วยงาน 

 1. กองชา่ง ตั้งจา่ย  7,995,900.00   บาท 

 คงเหลืองบประมาณเงนิสะสมหลังอนุมัตจิ่ายขาดเงนิสะสม  

 จ านวน        9,262.54   บาท 

  เรือ่ง เสนอขออนุมัติจา่ยขาดเงินสะสม 

 หลักการ 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 และข้อ 4 ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ การใช้จ่ายเงินสะสมให้เป็นไปตาม

กฎหมายระเบียบของทางราชการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ นั้น 

 เหตุผล 

  เทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน

สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 

2560  

/...ซึ่งเทศบาล 
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 ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ด าเนินการส ารองเป็นค่าใ ช้จ่ายด้านบุคลากร 

ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัยและ

กองช่างได้ตรวจสอบโครงการตามลักษณะที่ก าหนดให้ในข้อ 2.1.3 เป็นที่

เรียบร้อยแลว้ 

 เทศบาลต าบลบ้านแหวน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 19 โครงการ 

โดยแยกเป็นโครงการตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1.3.3 (1) จ านวน 17 โครงการ 

ดังนี้ 

หมู่ที่ โครงการ  งบประมาณ (บาท)  

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ถนนสายหลัก) ขนาดกว้าง 0.30 

เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 112.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร พร้อมเทถนน

คอนกรีตไหล่ทาง กว้าง 2.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

                    481,000  

2 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (มอก.1166-2536) ขนาดกว้าง 1.50 

เมตร ลึก 1.50 เมตร จ านวน รวม 31 ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน  1 บ่อ 

                    656,000  

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 

32.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร วางท่อชนิดเหลี่ยม คอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร มอก.1164-2536 จ านวน    

5 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตปรับระดับพืน้รางระบายน้ าเปิด 

                    497,400  

5 (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบวัดชา่งค าหลวง) 

จ านวน 2 ช่วง  

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 181.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรอืจ านวนพืน้ที่รวมไม่น้อยกว่า 867.50 ตารางเมตร 

                    495,000  

(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ซอย 6 ต่อจากโครงการเดิม) 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 109.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.40

เมตร 

                    242,900  

6 (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไหล่ทางถนนสายหลัก)  

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.13 เมตร  

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.13 เมตร  

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.13 เมตร  

หรอืจ านวนพืน้ที่รวมไม่น้อยกว่า 109 ตารางเมตร 

                      54,000  

(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ซอย 3) ขนาดกว้าง 0.30 

เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 67.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 1.00 เมตร 

                    251,500  

 

/...หมูท่ี่ 7 
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หมู่ที่ โครงการ  งบประมาณ (บาท)  

7 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (มอก.1166-2536) ขนาดกว้าง 

1.50 เมตร ลกึ 1.50 เมตร จ านวนรวม 27 ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน   

1 บ่อ 

                    576,000  

8 (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านต้นไฮ ซอย 1)     

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร               

(ไม่มไีหล่ทาง) หรอืจ านวนพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 249 ตร.ม. 

                    142,000  

(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ซอยข้างวัด) ขนาดกว้าง 0.30 

เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 79.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.50 เมตร  

                    205,000  

(3) โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 2.10 เมตร        

ลึก 1.80 เมตร จ านวน 6 ท่อนพรอ้มราวกันตกและผิวถนน คสล.      

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

                    270,400  

9 (1) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 

เมตร มอก.ช้ัน 3 จ านวน 94 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 11 บ่อ 

                    499,000  

(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ซอย 1) ขนาดกว้าง 0.30 

เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 138.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.50 เมตร 

                    348,700  

10 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า บ้านจอมทอง ขนาดกว้าง      

6 เมตร ยาว 12 เมตร 

                    560,000  

12 (1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ซอย 2/1)  ขนาดกว้าง   

0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 76.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.50 เมตร 

                    188,300  

(2) โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฐานกว้าง 

2.20 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 46 เมตร พร้อมราวกันตก 

                    526,000  

13 โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50  เมตร  

ลึก 1.20 เมตร จ านวน 31 ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน 2 บ่อ 

                    496,000  

                  6,489,200  

และแยกเป็นโครงการตามหลักเกณฑ ์ขอ้ 2.1.3.3 (2) จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

หมู่ที่ โครงการ  งบประมาณ (บาท)  

4 โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมูบ่้าน                     513,700  

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ า             

(ถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ า 

                     993,000  

                  1,506,700  

/...เงินสะสม 
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 เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ จ านวน 8,005,162.54 บาท 

 (แปดล้านห้าพันหนึ่งรอ้ยหกสิบสองบาทหา้สิบสี่สตางค์) 

 งบประมาณที่ขอใชจ้่ายเงนิสะสม รวมทั้งสิน้ 6,489,200 + 1,506,700 = 

7,995,900 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 คงเหลืองบประมาณ จ านวน 9,262.54 บาท (เก้าพันสองรอ้ยหกสิบสองบาท 

หา้สิบสี่สตางค์) 

 หมายเหตุ ส าหรับโครงการใดที่ไม่สามารถท าสัญญากับผู้รับจา้งได้ทันภายในวันที่ 

20 เมษายน 2561 จะต้องจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรอืแสดงความ 

ประธานสภาเทศบาล  คิดเห็นเป็นรายโครงการ  

 (1)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ถนนสายหลัก) ขนาดกว้าง 0.30 

เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 112.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร พร้อมเทถนน

คอนกรีตไหล่ทาง กว้าง 2.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

 ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จ่ายจากเงินสะสม 

จ านวน 481,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 

2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 3 ข้อ 1 

 สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่ หมู่ที่ 1 

นายสว่าง  สายค าอ้าย โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ถนนสายหลัก) ของหมู่ที่ 1  

สมาชิกสภาเทศบาล   เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ า ให้มีการระบายน้ าที่ดีขึ้น แก้ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณบ้าน 

และถนนสายหลักให้แก่ชาวบ้าน พร้อมมีการเพิ่มไหล่ทางท าให้ถนนกว้างขึ้น 

แก้ปัญหาการสัญจรของชาวบ้านได้สะดวกยิ่งขึน้ 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่  

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่โครงการที่ (2) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (มอก.

1166-2536) ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร จ านวน รวม 31 ท่อน 

พร้อมบ่อพักจ านวน 1 บ่อ ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวน

ก าหนด จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 656,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 4 

ข้อ 1  สถานที่ก่อสร้าง บ้านโขงขาว หมู่ที่ 2 

นายสมศักดิ์  อินสุข โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. เป็นโครงการที่จ าเป็นอีกโครงการหนึ่ง  

รองประธานสภาเทศบาล ซึ่งทางหมู่บ้านหมู่ที่ 2 นั้นมีศาลาเก็บของแต่ยังขาดถนนเข้าไปยังศาลา ซึ่งถ้าได้

โครงการนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 2 ได้มีทางสัญจรเข้า-ออก 

ในการขนของจากที่เก็บพัสดุประจ าหมูบ่้านได้สะดวกยิ่งขึน้  
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นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่โครงการที่ (3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ขนาด

กว้าง 1.50 เมตร ยาว 32.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร วางท่อชนิดเหลี่ยม 

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร  ลึก 1.20 เมตร มอก.1164-2536 

จ านวน 5 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตปรับระดับพื้นรางระบายน้ าเปิด ตามแบบแปลน

แผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 497,400 

บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 5 ข้อ 1 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท้าวบุญเรอืง หมู่ที่ 3 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ผ่านการประชาคมของหมู่บ้าน  

สมาชิกสภาเทศบาล   ซึ่งได้ลงมติให้ด าเนินการโครงการดังกล่าวฯ เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ าให้น้ าได้มี

ทางระบายออก เนื่องจากน้ าขังค้างท่อเดิม ซึ่งจะมีการแก้ปัญหาปรับระดับให้   

น้ าไหลลงสู่ล าเหมอืงสายที่ไหลไปสู่หมูท่ี่ 13 ได้สะดวกยิ่งขึ้น  

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่โครงการที่ (4) โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน 

ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จ่ายจากเงินสะสม 

จ านวน 513,700 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -   

พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 6 ข้อ 1 สถานที่ก่อสร้าง       

บ้านช่างค าน้อย หมู่ที่ 4 

นายอุดม  ปินตา อยากสอบถามเรื่องรายละเอียดของโครงการจะมีความกว้างความยาวเท่าไหร่  

สมาชิกสภาเทศบาล   จะด าเนนิการเปลี่ยนทั้งหมดในหมูบ่้านหรอืไม่  

นางจรรยา  ศวิานนท์ ในส่วนนีข้อให้ท่านได้ดูรายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่ได้แนบไปให้แลว้นั้น 

ผอ.กองช่าง ดูผังบริเวณประกอบด้วย 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่โครงการที่ (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(เลียบวัดช่างค าหลวง) จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 

78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 181.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือจ านวนพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 867.50 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จ่ายจากเงินสะสม 

จ านวน 495,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -    

พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 7 ข้อ 1 สถานที่ก่อสร้าง      

บ้านช่างค าหลวง หมู่ที่ 5 

 

/...นายบุญทา วงศ์มูล 

-11- 



นายบุญทา  วงศ์มูล โครงการที่ (6) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ซอย 6 ต่อจากโครงการ 

ประธานสภาเทศบาล เดิม) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 109.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 

เมตร ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จา่ยจากเงินสะสม 

จ านวน 242,900 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -    

พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 7 ข้อ 2 สถานที่ก่อสร้าง      

บ้านช่างค าหลวง หมู่ที่ 5 

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรอืแสดงความ 

ประธานสภาเทศบาล คิดเห็นโครงการที่ (5) และโครงการที่ (6) ของหมู่ที่ 5 

นางสังวาลย์  ศรวีิไล ส าหรับโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมของหมู่ที่ 5 นั้นมี 2 โครงการ  

สมาชิกสภาเทศบาล  คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบวัดช่างค าหลวง)  เป็น

โครงการที่ดีและจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน เพราะจะท าให้ถนนที่ใช้สัญจรไปมา

หรือทางที่จะเข้าไปวัดหรือเข้าผ่านหมู่บ้าน มีความสะดวกยิ่งขึ้น ส่วนโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ซอย 6 ต่อจากโครงการเดิม)  จะท าให้มีการ

ระบายน้ าได้สุดสายทางของถนน แก้ไขปัญหาน้ าขังได้ และเป็นโครงการต่อเนื่องที่

จะท าให้สิน้สุดโครงการ 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่โครงการที่  (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(ไหล่ทางถนนสายหลัก) 

 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.13 เมตร  

 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.13 เมตร  

 ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.13 เมตร หรือ

จ านวนพืน้ที่รวมไม่น้อยกว่า 109 ตารางเมตร 

 ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จ่ายจากเงินสะสม 

จ านวน 54,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 

2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 8 ข้อ 1 

 สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากกอง หมู่ที่ 6  

นายบุญทา  วงศ์มูล โครงการที่ (8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ซอย 3) ขนาดกว้าง 

ประธานสภาเทศบาล 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 67.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามแบบแปลน

แผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 251,500 

บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 9 ข้อ 2 สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากกอง หมู่ที่ 6 
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นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรอืแสดงความ 

ประธานสภาเทศบาล  คิดเห็นโครงการที่ (7) และโครงการที่ (8) ของหมู่ที่ 6 

นายอินสม  สายขัด ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไหล่ทางถนนสายหลัก)  

สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นการเสริมถนนที่เกิดจากการวางท่อ บริเวณหลังท่อเดิม ซึ่งถ้าด าเนินการ

โครงการนี้ก็จะท าให้ถนนมีความกว้างขึ้นและใช้สัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น และ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ซอย 3) ส าหรับโครงการนี้เดิมพื้นที่นี้

ในช่วงฤดูฝนก็จะมีน้ าขังสูงมาก เนื่องจากเป็นแอ่งและไม่มีที่ระบายน้ าออก       

ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาใหก้ับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดรอ้นในเรื่องน้ าท่วมขังได้ 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่โครงการที่  (9) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (มอก.

1166-2536) ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ลึก 1.50 เมตร จ านวนรวม 27 ท่อน 

พร้อมบ่อพักจ านวน 1 บ่อ ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวน

ก าหนด จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 576,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 10 

ข้อ 1 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 

นายสว่าง  ธิลา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ส าหรับโครงการนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาใหก้ับ 

สมาชิกสภาเทศบาล   ชาวบ้านจะท าให้น้ าไหลดีขึ้นจากการวางท่อ และยังเป็นการเสริมไหล่ทางถนนให้

กว้างขึ้นและไม่เป็นปัญหาในการสัญจรไปมาของชาวบ้าน 

นายสมศักดิ์  อินสุข ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ 

รองประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่โครงการที่ (10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(บ้านต้นไฮ ซอย 1) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(ไม่มีไหล่ทาง) หรือจ านวนพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 249 ตร.ม. ตามแบบแปลน

แผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 142,000 

บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 11 ข้อ 1 สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นเฮอืด หมู่ที่ 8 

นายสมศักดิ์  อินสุข โครงการที่ (11) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ซอยข้างวัด) ขนาดกว้าง 

รองประธานสภาเทศบาล 0.30 เมตร  ยาวไม่ น้ อ ยกว่ า  79.00 เมตร  ลึ ก เฉลี่ ย  0.50 เมตร  ตาม

รายละเอียดแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จ่ายจากเงิน

สะสม จ านวน 205,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-

พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา้ 12 ข้อ 2 

 สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นเฮอืด หมู่ที่ 8 

 

/...นายสมศักดิ์ อินสุข 
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นายสมศักดิ์  อินสุข โครงการที ่(12) โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 2.10 เมตร 

รองประธานสภาเทศบาล ลึก 1.80 เมตร จ านวน 6 ท่อนพร้อมราวกันตกและผิวถนน คสล.กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนแผนผังที่

เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 270,400 บาท 

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 12 ข้อ 3 สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นเฮอืด หมู่ที่ 8 

นายสมศักดิ์  อินสุข ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรอืแสดงความ 

รองประธานสภาเทศบาล  คิดเห็นโครงการที่ (10), โครงการที่ (11) และโครงการที่ (12) ของหมู่ที่ 8 

นายบุญทา  วงศ์มูล โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านต้นไฮ ซอย 1) เพื่อแก้ปัญหา 

สมาชิกสภาเทศบาล ความเดือดร้อนของชาวบ้านในการสัญจร  ซึ่งถนนเดิมได้ช ารุดเสียหายมาก       

จงึเสนอด าเนนิการในส่วนนีเ้พื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน  

 - ส าหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ซอยข้างวัด) ในส่วนนีจ้ะเป็นราง

ระบายน้ าหน้าสนามกีฬาจะช่วยระบายน้ าในส่วนของวัดและสนามกีฬาด้วย ท าให้

สะดวกส าหรับผู้ที่จะผ่านไปวัด และชาวบ้านที่จะมาเล่นกีฬาก็จะได้ช่วยแก้ปัญหา

น้ าท่วมขังในสนามอีกด้วย 

 - และโครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านแหวน ในส่วนนี้จะได้ใชป้ระโยชน์ร่วมกันหลายหมูบ่้าน ซึ่งท่อเดิม

นั้นเล็กและทรุดตัวอาจะเป็นอันตรายกับผู้ที่จะไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านต้นเฮือด และการที่ท่อทรุดตัวท าให้น้ ามีน้ าท่วมถนนไปจนถึง

บริเวณวัดและท าใหช้าวบ้านเดือดร้อน ถ้าด าเนินการโครงการนีก้็จะเป็นประโยชน์

กับชาวบ้านและผูใ้ช้ทางสัญจรไปมาได้ดี 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่โครงการที่ (13) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร มอก. ช้ัน 3 จ านวน 94 ท่อน พร้อมบ่อพัก 

จ านวน 11 บ่อ ตามรายละเอียดแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวน

ก าหนด จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 499,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 13 

ข้อ 1 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเดื่อ หมู่ที่ 9 

นายบุญทา  วงศ์มูล โครงการที่ (14) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ซอย 1) ขนาดกว้าง 

ประธานสภาเทศบาล 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 138.00 เมตร ลึกเฉลี่ ย 0.50 เมตร ตาม

รายละเอียด แบบแปลนแผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จ่ายจากเงิน

สะสม จ านวน 348,700 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561  -     

พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 13 ข้อ 2 สถานที่ก่อสร้าง 

บ้านเดื่อ หมู่ที่ 9 

/...นายบุญทา วงศ์มูล 
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นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรอืแสดงความ 

ประธานสภาเทศบาล คิดเห็นโครงการที่ (13) และโครงการที่ (14) ของหมู่ที่ 9 

นายมงคล  กันธิยะ ส าหรับโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สมาชิกสภาเทศบาล  ในส่วนของซอยนี้ เป็นล าเหมือง ซึ่งมีบ้านประมาณ  3-4 หลังคาเรือนที่ไม่มี

ทางออก ที่เสนอโครงการนี้เพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่ไม่มีทางออกจะได้มีทาง

เชื่อมระหว่าง 2 ซอย และเป็นการเพิ่มทางเข้าออกใหก้ับชาวบ้านด้วย 

  - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ซอย 1) ในส่วนนี้ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ า

ท่วมขัง จึงเสนอโครงการนี้เพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน เพื่อให้มีน้ าท่วมขังและมี

การระบายน้ าที่ดขีึน้ 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่โครงการที่ (15) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า 

บ้านจอมทอง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบแปลน แผนผังที่

เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 560,000 บาท 

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 14 ข้อ 1 สถานที่ก่อสร้างบ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น ส าหรับโครงการของหมูท่ี่ 10 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า  

สมาชิกสภาเทศบาล   บ้านจอมทอง ชาวบ้านมีความพึงพอใจกับโครงการนี้มาก เพราะศาลาเดิมมี

ปัญหาช ารุดเสียงหายไปมาก และอาจเป็นอันตรายหากเกิดพังลงมา และศาลา

เดิมนี้ก็อยู่ไกลจากเมรุเผาศพมาก ท าให้การท าพิธีไม่สะดวกเท่าที่ควร ซึ่งได้

โครงการนี้มาด าเนินการก็จะแก้ปัญหาได้หลายอย่าง และจะเป็นประโยชน์กับ

ชาวบ้านด้วย  

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่โครงการที่ (16) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ

หอถังเหล็กเก็บน้ า (ถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ า 

ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จ่ายจากเงินสะสม 

จ านวน 993,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-    

พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 15 ข้อ 1 สถานที่ก่อสร้าง 

บ้านดู่ หมู่ที่ 11 

นายกมล  อินทร์จันทร์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ า (ถังแชมเปญ) 

สมาชิกสภาเทศบาล   ส าหรับโครงการนี้ได้ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านมาแล้ว ด้วยความจ าเป็นที่จะ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการใช้น้ าของหมู่ที่ 11 ปัญหาภัยแล้งที่ท าให้มี

น้ าประปาไม่เพียงพอ เนื่องจากเดิมใช้น้ าร่วมกันสองหมู่บ้าน และมีปัญหาน้ าไหล

น้อยไม่เพียงพอในการใช้น้ า และต้องขอบคุณทางผู้บริหารที่เห็นถึงความส าคัญ

ของปัญหาในครั้งนี้ 

/...นายบุญทา วงศ์มูล 
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นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่โครงการที่ (17) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด (ซอย 

2/1)  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 76.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 

เมตร ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จา่ยจากเงินสะสม 

จ านวน 188,300 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -   

พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 16 ข้อ 1 สถานที่ก่อสร้าง     

บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 

นายบุญทา  วงศ์มูล โครงการที่ (18) โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฐาน 

ประธานสภาเทศบาล กว้าง 2.20 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 46 เมตร พร้อมราวกันตก ตามแบบ

แปลนแผนผังที่ เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 

526,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 16 ข้อ 2 

 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาในต าบล 

สมาชิกสภาเทศบาล   และได้น าเงินสะสมมาใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน เป็นการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข

อย่างแท้จริง ส าหรับโครงการของหมู่ที่ 12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ

ปิด (ซอย 2/1) อยากสอบถามว่า ซอย 2 อยู่ตรงไหน ไม่ทราบชัดเจน ว่าทางเข้า

บ้านนายมา หรอืผูใ้หญ่ศร ีที่นับเป็นซอย 2 อยากทราบในส่วนนี ้ 

นายบุญทา  วงศ์มูล ในส่วนนีต้้องไปถามทางผูน้ าหมูบ่้าน เพราะก็จะตอ้งมกีารตดิป้ายซอยต่างๆ  

ประธานสภาเทศบาล ไว้แล้ว ขอให้ท่านได้ไปถามกับทางผู้น าหมูบ่้าน 

นายกมล  อินทร์จันทร์ โครงการของหมูท่ี่ 12 ทั้งสองโครงการนั้นเป็นโครงการที่มีความเดือดร้อน  

สมาชิกสภาเทศบาล   และความจ าเป็น เพื่อแก้ปัญหาการสัญจร และการระบายน้ าในหมู่บ้านได้เป็น

อย่างด ี

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่โครงการที่ (19) โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร จ านวน 31 ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน 

2 บ่อ ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลต าบลบ้านแหวนก าหนด จ่ายจากเงิน

สะสม จ านวน 496,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-พ.ศ. 

2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 17 ข้อ1 สถานที่ก่อสร้างบ้านศรสีรร หมู่ที่ 13 

นายกมล  อินทร์จันทร์ โครงการของหมูท่ี่ 13 โครงการก่อสร้างวางท่อเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สมาชิกสภาเทศบาล   เป็นโครงการที่ผ่านการประชาคม และเสนอเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ในส่วนนี ้ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาในหมูบ่้านใช้เป็นทางสัญจรไปมาใน

หมู่บ้านซึ่งมีรถเข้าออกเป็นจ านวนมาก จะท าให้มีการสัญจรที่สะดวกและระบาย

น้ าในช่วงฤดูฝนได้ดดี้วย รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องการเกษตร 
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นายมงคล  กันธิยะ ตามที่คณะผูบ้ริหารและเจ้าหนา้ที่เทศบาลฯ ได้ออกประชาคมหมูบ่้านทั้ง  

สมาชิกสภาเทศบาล 13 หมู่บ้าน เพื่อทราบปัญหาของแต่ละหมู่บ้านและน ามาแก้ไข และช่วยเหลือ  

โดยการใช้งบประมาณการจา่ยขาดเงินสะสม ซึ่งแตล่ะหมู่บ้านก็มีปัญหาที่แตกต่าง

กันไป ซึ่งรวมทั้งหมด 19 โครงการ ใช้งบประมาณ 7,995,900.00 บาท ผม

เห็นด้วยกับการด าเนินการของทางฝ่ายบริหาร ที่จัดสรรงบประมาณในการแก้ไข

ปัญหาให้กับชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน ทั้งการแก้ปัญหาเรื่องถนน เรื่องน้ าท่วมขัง 

และเรื่องน้ าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ซึ่งมีความคุ้มค่าและเป็นที่พึ งพอใจของ

ชาวบ้านแตล่ะหมู่บ้าน ผมก็เห็นชอบและสนับสนุนการจา่ยขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานฯ ได้หารอืในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงมติวา่จะมีการลงมติเห็นชอบเป็นราย 

ประธานสภาเทศบาล  โครงการ หรอืจะลงมตเิห็นชอบครั้งเดียว 19 โครงการ  

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาลงมตเิห็นชอบรวดเดียวทั้ง 19 โครงการ  

สมาชิกสภาเทศบาล   

ผู้รับรอง 1. นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น 

 2. นายสว่าง สายค าอา้ย  

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมมสีมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรอืไม่  

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบในการพิจารณาลงมติครั้งเดียว 19 โครงการ สมาชิกฯ  

ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 11    คน 

    ไม่เห็นชอบ  -   คน 

    งดออกเสียง  1 คน 

นายบุญทา  วงศ์มูล  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีผู้อภปิรายแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล ผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบการ        

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ทั้งหมด 19 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

7,995,900.00 บาท สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมติโดยการยกมือขึ้น

เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 11    คน 

 ไม่เห็นชอบ  -   คน 

 งดออกเสียง  1 คน 

 

 

 

 

 

/...5.2 ขออนุมัติ 
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5.2 ขออนุมัตโิอนงบประมาณเพื่อตั้งจา่ยรายการใหม่ หมวดงบเงินอุดหนุน กองการศกึษา

เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื่องขอความเห็นชอบโอน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2561  

 หลักการ  

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.

๒๕๕๒ มาตรา ๖7ทวิก าหนดว่ารายจ่ายเงินตาม มาตรา ๖๑(8) หมายถึงเงิน

อุดหนุน ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายต่างๆให้เป็นอ านาจ

อนุมัตขิองคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น 

 เหตุผล 

 ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบ โอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจา่ยรายการใหม่ดังนี้ 

ล าดับ โอนลด โอนเพิ่ม 

 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   

งบด าเนินงาน  

ค่าใช้สอย   

รายจ่ายไม่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่    

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   

งบเงินอุดหนุนด าเนนิงาน  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

 

1 -โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดจอมทอง 

จ านวน 15,000.-บาท (หน้า 120) 

-อุดหนุนวัดจอมทอง  จ านวน 15,000.- บาท 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุน  ให้แก่วัดจอมทอง  

ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดจอมทอง โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 

ที่  มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่  3 เมษายน 

2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

สนับสนุนวัด 
 

 

/...2 โครงการ 
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2 -โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดชา่งค าหลวง 

จ านวน 15,000.-บาท(หนา้ 120) 

-อุดหนุนวัดช่างค าหลวง  จ านวน 15,000.- 

บาท เพื่อเป็นเงนิอุดหนุน  ให้แก่วัดชา่งค าหลวง  

ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดช่างค าหลวง โดย

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 

ที่  มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่  3 เมษายน 

2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

สนับสนุนวัด 

3 -โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดท้าวบุญเรอืง 

จ านวน 15,000.-บาท (หน้า 120) 

-อุดหนุนวัดท้าวบุญเรอืง  จ านวน 15,000.- 

บาท เพื่อเป็นเงนิอุดหนุน  ใหแ้ก่วัดท้าวบุญเรอืง  

ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดท้าวบุญเรือง โดย

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 

ที่  มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่  3 เมษายน 

2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

สนับสนุนวัด 

4 -โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดเทพประสิทธิ์ 

จ านวน 15,000.-บาท (หน้า 120) 

-อุดหนุนวัดเทพประสิทธิ์  จ านวน 15,000.- 

บาท เพื่อเป็นเงนิอุดหนุน  ใหแ้ก่วัดเทพประสิทธิ์  

ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดเทพประสิทธิ์  โดย

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 

ที่  มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่  3 เมษายน 

2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

สนับสนุนวัด 
 

 

 

 

/...5 โครงการ 
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5 -โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดป่าหมาก 

จ านวน 15,000.-บาท (หน้า 120-121) 

-อุดหนุนวัดป่าหมาก  จ านวน 15,000.- บาท 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุน  ให้แก่วัดป่าหมาก  

ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดป่าหมาก โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 

ที่  มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่  3 เมษายน 

2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

สนับสนุนวัด 

6 -โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดวรเวทย์วิสิฐ 

จ านวน 15,000.-บาท (หน้า 121) 

-อุดหนุนวัดวรเวทย์วิสิฐ  จ านวน 15,000.- บาท 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุน  ให้แก่วัดวรเวทย์วิสิฐ  

ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดวรเวทย์วิสิฐ โดย

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 

ที่  มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่  3 เมษายน 

2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

สนับสนุนวัด 

 (รวม) โอนลด จ านวน 90,000.- บาท (รวม)โอนเพิ่ม จ านวน 90,000.- บาท 
 

 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติ ต่อท่านเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบล

บ้านแหวนพิจารณาต่อไป 

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรอืแสดงความ 

ประธานสภาเทศบาล  คิดเห็นได้ 

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น เป็นเรื่องที่ดทีี่จะมีการอุดหนุนในส่วนนี ้ผมสนับสนุนและเห็นด้วยกับทุกวัด 

สมาชิกสภาเทศบาล   ที่จะได้รับการสนับสนุน ซึ่งวัดและเทศบาลฯก็ท างานร่วมกันเพื่อสังคมมาตลอด 

แต่ผมคิดว่างบประมาณที่จะได้รับในส่วนนี้ยังน้อยไป แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ  

ที่ก าหนดผมก็เห็นดว้ยตามที่ได้เสนอมา  

นายกมล  อินทร์จันทร์ ประเพณีการสรงน้ าพระธาตุถือว่าเป็นประเพณีที่ควรส่งเสริม และเป็นสิ่งที่ท ากัน 

สมาชิกสภาเทศบาล   มานานและเป็นประจ าทุกปีเป็นการอนุรักษ์ประเพณี ผมอยากเสนอในปีถัดไปถ้า

เป็นไปได้อยากให้มีการเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้จะได้หรอืไม่ เพื่อให้มีงบประมาณ

ที่เพียงพอกับการจัดงานสรงน้ าพระธาตุ ทั้งนีผ้มก็สนับสนุนและเห็นด้วยในครั้งนี้ 

/...นายชุมพร จาปัญญะ 
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นายชุมพร  จาปัญญะ ต้องขอชีแ้จงเพื่อให้เขา้ใจร่วมกันว่าเป็นระเบียบที่ทางส านักงานตรวจเงนิแผน่ดิน 

นายกเทศมนตรีฯ ได้วางกฎระเบียบในการอุดหนุนไว้ ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่หลายครั้ง      

ซึ่งถ้าตั้งงบประมาณไว้มากแต่ก็ไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ก็มีข้อจ ากัดให้ใช้

งบประมาณได้เฉพาะรายการ เช่น การตกแต่งสถานที่, เครื่องเสียง เป็นต้น และ

ยังรวมไปถึงการใช้งบประมาณของอีกหลายๆ โครงการขอให้ทุกท่านได้เข้าใจ

ร่วมกันด้วย 

นายบุญทา  วงศ์มูล สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีผู้อภปิรายแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล ผมจะขอลงมติทีละรายการ ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ

วาระที่ 5.2 (1) โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดจอมทอง  

 โอนลด แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายไม่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่   

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดจอมทอง จ านวน 

15,000.-บาท (หนา้ 120)  

 โอนเพิ่ม แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนด าเนินงาน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนวัดจอมทอง  

จ านวน 15,000.- บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่วัดจอมทองตามโครงการสรง

น้ าพระธาตุวัดจอมทอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

อุ ดหนุ น ของอ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ .ศ . 2559  แล ะหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 

2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนวัด  

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 11    คน 

    ไม่เห็นชอบ  -   คน 

    งดออกเสียง  1 คน 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาฯ ขอมตทิี่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบวาระที่ 5.2 (2) โครงการ 

ประธานสภาเทศบาล สรงน้ าพระธาตุวัดชา่งค าหลวง  

 โอนลด แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายไม่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดช่างค าหลวง จ านวน 

15,000.- บาท (หนา้ 120)  

 

 

/...โอนเพิ่ม 
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 โอนเพิ่ม แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนด าเนินงาน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนวัดช่างค าหลวง  

จ านวน 15,000.- บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่วัดช่างค าหลวง ตามโครงการ

สรงน้ าพระธาตุวัดช่างค าหลวง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 

2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนวัด  

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 11    คน 

    ไม่เห็นชอบ  -   คน 

    งดออกเสียง  1 คน 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาฯ ขอมตทิี่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบวาระที่ 5.2 (3) โครงการ 

ประธานสภาเทศบาล สรงน้ าพระธาตุวัดท้าวบุญเรอืง  

 โอนลด แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายไม่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดท้าวบุญเรือง จ านวน 

15,000.- บาท (หน้า 120) 

 โอนเพิ่ม แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนด าเนินงาน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนวัดท้าว      

บุญเรือง จ านวน 15,000.- บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่วัดท้าวบุญเรอืง ตาม

โครงการสรงน้ าพ ระธาตุ วัดท้ าวบุญ เรือ ง โดยถื อปฏิบั ติ ต ามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791     

ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนวัด  

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 11    คน 

    ไม่เห็นชอบ  -   คน 

    งดออกเสียง  1 คน 

 

 

 

/...นายบุญทา วงศ์มูล 
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นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาฯ ขอมตทิี่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบวาระที่ 5.2 (4) โครงการ 

ประธานสภาเทศบาล สรงน้ าพระธาตุวัดเทพประสิทธิ์  

 โอนลด แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายไม่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่   

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดเทพประสิทธิ์ 

จ านวน 15,000.- บาท (หนา้ 120)  

 โอนเพิ่ม แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนด าเนินงาน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนวัดเทพ

ประสิทธิ์  จ านวน 15,000.- บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่วัดเทพประสิทธิ์ 

ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดเทพประสิทธิ์  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791     

ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนวัด  

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 11    คน 

    ไม่เห็นชอบ  -   คน 

    งดออกเสียง  1 คน 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาฯ ขอมตทิี่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบวาระที่ 5.2 (5) โครงการ 

ประธานสภาเทศบาล สรงน้ าพระธาตุวัดป่าหมาก  

 โอนลด แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายไม่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่   

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดป่าหมาก จ านวน 

15,000.-บาท (หนา้ 120-121) 

 โอนเพิ่ม แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนด าเนินงาน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนวัดป่าหมาก  

จ านวน 15,000.- บาท เพื่อเป็นเงนิอุดหนุน ให้แก่วัดป่าหมาก ตามโครงการสรง

น้ าพระธาตุวัดป่าหมาก โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน

อุ ดหนุ น ของอ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ .ศ . 2559  แล ะหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 

2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนวัด  

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

/...มตทิี่ประชุม 
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มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 11    คน 

    ไม่เห็นชอบ  -   คน 

    งดออกเสียง  1 คน 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาฯ ขอมตทิี่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบวาระที่ 5.2 (6) โครงการ  

ประธานสภาเทศบาล สรงน้ าพระธาตุวัดวรเวทย์วิสิฐ  

 โอนลด แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายไม่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่   

ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดวรเวทย์วิสิฐ จ านวน 

15,000.- บาท (หน้า 121) 

 โอนเพิ่ม แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนด าเนินงาน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนวัดวรเวทย์วิสิฐ  

จ านวน 15,000.- บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่วัดวรเวทย์วิสิฐ ตามโครงการ

สรงน้ าพระธาตุวัดวรเวทย์วิสิฐ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 

2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนวัด  

 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 11    คน 

 ไม่เห็นชอบ  -   คน 

 งดออกเสียง  1 คน 

 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายบุญทา  วงศ์มูล  แจ้งสมาชิกสภาฯ ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน หมูท่ี่ 9 ขอเชญิสมาชิกสภาฯ   

ประธานสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารร่วมงานปอยส่างลอง วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ วัดวรเวทย์

วิสิฐ (ช้างหม้อ) เวลา 19.30 น. การแต่งกายเสือ้พืน้เมืองสีน้ าตาล 

 - ประธานสภาฯ อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม 

หรอืแสดงความคิดเห็นได้ 

นายชุมพร  จาปัญญะ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ใหค้วามเห็นชอบการขอใชจ้า่ยเงนิสะสม 

นายกเทศมนตรีฯ ในครั้งนี ้เพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านแตล่ะหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดรอ้น 

 

 

/...แจ้งเรื่อง 
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 - แจ้งเรื่องการเดินทางไปอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 

ประธานสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ

การบริหารงบประมาณ แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน        

ณ โรงแรมเอเช่ียนหาดใหญ่ ก าหนดการออกเดินทางวันที่ 26 มีนาคม 2561 

Check in ที่สนามบิน เวลา 12.00 น. เครื่องบินออกเดินทาง 14.00 น. - 

16.00น.  

นายกมล  อินทร์จันทร์ สอบถามเรื่องการจ าหน่ายถุงขยะ มีการจ าหน่ายที่ไหนบ้าง มีจ าหน่ายเฉพาะที่  

สมาชิกสภาเทศบาล อสม. หรือมีจ าหน่ายตามร้านค้าทั่วไป  เพราะผมสังเกตเห็นว่ามีบางร้านค้าใน

ต าบลบ้านแหวนมีการจ าหน่ายถุงขยะด้วย อยากทราบว่าแนวทางในการจ าหน่าย

ถุงขยะเป็นไปในรูปแบบใด เพราะในหมู่บ้านก็มีการเสียค่าธรรมเนียม 30 บาท   

ทุกหลังคาเรือน แต่ท าไมยังมีการจ าหน่ายถุงขยะตามร้านค้าในชุมชน อยากฝาก

ให้ตดิตามในเรื่องนี้ดว้ย  

 - อยากสอบถามเรื่องกิ่งไม้ใบไม้แห้งภายในต าบล จะมีการด าเนินการอย่างไร

เพราะในช่วงมีการสั่งห้ามเผา ตอนนี้กิ่งไม้ใบไม้มีจ านวนมาก แต่ไม่สามารถก าจัด

ด้วยวิธีการเผาได้ อยากทราบว่าจะมีแนวทางในการจัดการสว่นนี้อย่างไร 

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการจ าหนา่ยถุงขยะ ท่านรองเจริญเคยชีแ้จงในการประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับอสม. ว่าการจ าหน่ายถุงจะต้องซื้อที่ อสม. เท่านั้น จะไม่มีที่การจ าหน่ายที่

ร้านค้า ในส่วนของร้านค้าที่มีการจ าหน่ายถุงนั้นผมคิดว่าการน าไปจ าหน่ายแบบนี้

ไม่ถูกต้อง ขอฝากทางฝ่ายบริหารให้ดูแลในส่วนนีด้้วย 

 - ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้ แจงเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน       

เบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพื่อจะได้

น าไปชีแ้จงให้กับชาวบ้านได้เข้าใจรว่มกัน 

นายมงคล  กันธิยะ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจ าหน่ายถุงขยะ อยากทราบว่าการด าเนินการได้มี  

สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมเกี่ยวกับการจ าหน่ายถุงหรือไม่ ซึ่งก็มีปัญหา ยกตัวอย่าง กรณีที่ชาวบ้านมี

การเสียค่าธรรมเนียมรายเดือนและได้ซื้อถุงขยะ และในส่วนของชาวบ้านที่ไม่จ่าย

ค่าธรรมเนียม แต่ก็ได้ซื้อถุงขยะเช่นกัน จึงเกิดการเปรียบเทียบในส่วนนี้ว่า ผู้ที่ได้

จ่ายค่าธรรมก็ต้องซื้อถุงเท่ากัน แล้วผู้ที่ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมแต่ก็ยังได้ซื้อถุง 

อาจจะเกิดการเอาเปรียบกันในส่วนนี้หรือไม่ อย่างที่เคยได้ทราบมาว่าถ้าไม่ได้จา่ย

ค่าธรรมเนียมก็จะไม่มีการเก็บขยะ และคนที่ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมแต่ซื้อถุงขยะ

ไปแต่ก็ยังมีการเก็บ อยากสอบถามในส่วนนี้ว่าหลักการด าเนินการที่แท้จริงเป็น

อย่างไร 

 - สอบถามเรื่องการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จะเริ่มด าเนินการได้เมื่อไหร่ เพราะ

ช่วงนี้ใกล้จะเข้าฤดูร้อน จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ หรือด าเนินการแบบเดิมได้

เลย และมีการเตรียมความพรอ้มเรื่องวัคซีนแล้วหรอืไม่ ขอให้ช้ีแจงในส่วนนีด้้วย 

/...นายอุดร กองแก้ว 
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นายอุดร  กองแก้ว เรื่องการจ าหน่ายถุงขยะนั้น ในการประชุมของอสม. ได้มกีารก าหนดการจ าหน่าย  

ผอ.กองสาธารณสุข ถุงขยะเฉพาะของอสม. แต่ในส่วนร้านค้าชุมชนที่มีการจ าหน่ายผมก็ยังไม่ทราบแน่

ชัดในส่วนนี้ อาจจะต้องปรึกษากับทางท่านรองเจริญ อีกครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นการ

ฝากซือ้ขายในลักษณะการจ าหนา่ยราคาเท่าทุน  

 - และในเรื่องที่ว่าไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมแต่ยังมีการเก็บขยะ ตามหลักแล้วมีการ

ด าเนินการเก็บ ซึ่งในส่วนของผู้ที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมก็จะมีทางด้านกองคลังเป็น 

ผู้ตรวจสอบรายชื่อ ว่ารายนี้ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเวลากี่เดือนกี่วัน และจะมี

การส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมมาเสียค่าธรรมเนียมที่เทศบาลฯ 

ซึ่งถ้าแจ้งไปแล้วแต่ไม่มาเสียค่าธรรมเนียมทางกองคลังจะแจ้งให้กับกอง

สาธารณสุขให้งดการเก็บขยะส าหรับบุคคลที่ไม่มาเสียค่าธรรมเนียม แต่งทั้งนี้จะ

หยุดการเก็บโดยฉับพลันไม่ได้ ซึ่งก็มีระยะเวลาในการด าเนินการ และชี้แจงกัน

ต่อไป  

 - เรื่องการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ทางกองสาธารณสุขก าลังด าเนินการแจ้งให้

ทางอาสาสมัครได้ออกส ารวจข้อมูลสุนัขภายในต าบลบ้านแหวนว่ามีจ านวนกี่ตัว 

อยากให้ทราบจ านวนที่แน่ชัด เพราะจะต้องน ามาลงทะเบียนในฐานข้อมูลของสุนัข

ซึ่งเป็นการรายงานทางระบบอินเตอร์เน็ต ส่วนในเรื่องการจัดซื้อยาวัคซีนไม่

สามารถซือ้มาเกินจ านวนได้ ทั้งนีต้้องขึน้อยู่กับระบบที่ได้ส่งข้อมูลสุนัขไป  

นายกมล  อินทร์จันทร์ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการจ าหน่ายถุงขยะ ถ้ามีการจ าหน่ายที่ร้านค้าชุมชน 

สมาชิกสภาเทศบาล ถ้าผู้ที่ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมจะซื้อจากร้านค้าแล้วน ามาแอบแฝงได้ อยากฝากให้

ตรวจสอบในส่วนนี้ดว้ย 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล เพิ่มเติมเรื่องการจ าหน่ายถุงขยะ เท่าที่ผมสังเกตมาช่วงแรกนั้น ในการเสีย 

สมาชิกสภาเทศบาล ค่าธรรมเนียม ก็ยังมีชาวบ้านที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการเพื่อเสียค่าธรรมเนียม อยาก

สอบถามว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการทุกครัวเรือน 

เพราะตอนนี้ผมเห็นว่ามีการขายถุงขยะจริง และได้สอบถามมาในส่วนของอสม. 

ได้จ าหน่ายถุงในราคา 5 บาท แต่ร้านค้าที่รับไปจ าหน่าย ซื้อ 20 ใบ 80 บาท  

มาขายต่อใบละ 5 บาท ทั้งนี้ช่วงแรกเคยพูดไว้ว่าให้ทางอสม. เป็นผู้จ าหน่าย และ

ผู้ที่ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมจะไม่มีสิทธิ์ซื้อถุง แต่ก็ยังมีผู้ที่แอบมาซื้อแล้วน าไปขาย

ในต่อหมูบ่้าน อยากฝากใหห้าแนวทางการแก้ไขในส่วนนี้ดว้ย  

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื่องถุงขยะจะเข้าร่วมประชุมพูคุยกับทางอสม. อีกครั้งในการประชุมวันที่  

นายกเทศมนตรีฯ 20 มีนาคม 2561 เรื่องการจ าหน่ายถุงตามร้านค้าทั่วไปผมก็เริ่มได้ยินมา ซึ่ง

ปัจจุบันการจ าหน่ายก็เริ่มไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันตั้งแต่ครั้งแรก ก็พูดกันแล้ว

ว่าการจะหน่ายถุงนั้นรานค้าไม่ควรจะน าไปจ าหน่ายต่อ เพราะบุคคลทั่วไปจะ

สามารถซื้อได้ และอาจเกิดปัญหาขยะแอบแฝงจากผู้ที่ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมแต่

ซือ้ถุงขยะมาจากร้านค้า ฝากทางผอ.กองสาธารณสุขใหพู้ดคุยกับทางรองเจริญ 

/...เพื่อหาทาง 
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 เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ 

 - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ได้แจง้เข้ามาว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านจัดสรร นอกพืน้ที่น าขยะ

มาทิ้งที่ทางเข้าหมู่ที่ 6 ซึ่งมีรายชื่อคนที่น ามาทิ้ง และรูปภาพพร้อม เดียวจะส่ง

เอกสารเข้ามาทางกองสาธารณสุข เพื่อให้ด าเนินการตอ่ไป  

 - เรื่องการจัดการเศษกิ่งไม้ใบไม้ ขอแจ้งให้มีการเก็บใส่ถุงเฉพาะส่วนของใบไม้ 

แล้วกองรวมกันเป็นจุดเดียว และจะก าหนดวันจัดเก็บอีกครั้ง ซึ่งถ้าเป็นเศษใบไม้

จะประสานทางกลุ่มเกษตรอาจจะใช้ท าปุ๋ยได้  

นายอุดร  กองแก้ว ผมจะได้ประสานกับทางท่านรองเจริญอีกครั้งในการจ าหน่ายถุงขยะ เพื่อไม่ให้เกิด 

ผอ.กองสาธารณสุข ปัญหาลุกลามไปมากกว่านี้  

 - เรื่องการจัดเก็บเศษใบไม้ อยากให้แต่ละหมู่บ้านมีการก าหนดจุดทิง้รวมกันไว้จุด

เดียว จะได้ง่ายส าหรับกลุ่มเจ้าหนา้ที่ที่ท าการจัดเก็บ สว่นกรณีกลุ่มเกษตรอินทรีย์

อาจจะรับไปท าปุ๋ย ถ้าได้จุดที่แน่นอนก็อาจจะก าหนดวันจัดเก็บ และจะแจ้งให้

ทราบต่อไป  

 - แจ้งเรื่องกิจกรรม Big cleaning day ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 กิจกรรมครั้งนี้

ได้เรียนเชิญท่านนายอ าเภอหางดง มาเป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมก็จะมี

การมอบถังขยะอันตรายในพื้นที่เพิ่มเติม เช่น พื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เป็นต้น   

มีการจัดนิทรรศการ และการสาธิตการท าขยะเปียก เป็นต้น ซึ่งจะได้จัดท าหนังสือ

เรียนเชิญทางสมาชิกสภาฯ ก านันผู้ใหญ่บ้าน และทางอสม. เข้าร่วมกิจกรรมใน

ครั้งนี ้มีเป้าหมายผู้ร่วมงาน 400 คน  

นายกมล  อินทร์จันทร์ สอบถามเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) กรณีเพิ่มเติม/ 

สมาชิกสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 อยากสอบถามเกี่ยวกับการออกประชาคมที่ทางหมู่บ้านได้

เสนอโครงการแผนฯเพิ่มเติม อยากทราบว่าไม่สามารถน ามาบรรจุในแผนฯได้ 

หรอืว่ามีโครงการที่มากพอแล้ว อยากใหชี้แ้จงในส่วนนีด้้วย 

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ใหค้วามรว่มมอืในการประสานงานกับทาง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ผู้ใหญ่บ้าน และได้อ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ออกประชาคมเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยทั้ง 13 หมู่บ้าน ส าหรับเหตุผลในการจัดท าแผนพัฒนาฯ 

เพิ่มเติมในครั้งนี้ เพื่อรองรับการจ่ายขาดเงินสะสม และเป็นโครงการอื่นๆ ของทาง

กองสาธารณสุขเรื่องโครงการพระราชด าริ ที่ต้องบรรจุไว้ในแผน ส่วนในเรื่องของ

โครงการที่แต่ละหมู่บ้านเสนอมาบางหมู่บ้าน เสนอมา 4-5 โครงการ ซึ่งท่าน

อาจจะสงสัยว่าท าไมเสนอมาหลายโครงการแต่ในแผนเพิ่มเติมฯ ม ี1-2 โครงการ 

ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงถ้าน าโครงการมาเพิ่มเติมในแผนฯ แล้ว

จะต้องรีบใช้งบประมาณในการด าเนินการ ซึ่งในกรณีของแผนสี่ปีนี้ ถ้ามีการ

เพิ่มเติมโครงการจะต้องมีงบประมาณรองรับที่จะด าเนินการได้ทันที ซึ่งจากการ

ออกประชาคมทั้ง 13 หมูบ่้าน รวมโครงการแล้วประมาณ 30 กว่าโครงการ  

/...เพื่อหาทาง 
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 ซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก และจะเกินวงเงินในการขอใช้จ่ายเงินสะสม

ได้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วอาจจะท าให้ขัดแย้งกับหนังสือของกรม

ส่งเสริมฯ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 หน้า 14 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี ต้องน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายจริง ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอต่อ

โครงการทั้งหมด บางโครงการจึงไม่ได้เพิ่มเติมเขา้มา  

นายมงคล  กันธิยะ อยากสอบถามกรณีที่โครงการซ่อมแซมถนนที่เป็นถนนสายหลัก เสริมไหล่ทาง  

สมาชิกสภาเทศบาล ในแผนงานบริหารงานทั่วไป พอดีไปดูมาแล้วว่าไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี ผมได้ดู

เทศบาลข้างเคียงที่ได้ท าการเสริมไหล่ทางก็สามารถท าได้มีการสัญจรที่ดีและมี

ถนนที่กว้าง ผมอยากฝากไว้ว่าหมู่บ้านนั้นไม่จ าเป็นต้องท าแผนฯ แต่อยากใหบ้รรจุ

ไว้ในแผนฯ เพื่อน ามาพัฒนาต าบล ซึ่งถ้ามีงบประมาณก็จะสามารถน ามา

ด าเนนิงานได้เลย  

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น อภปิรายเรื่องไฟส่องสว่างตอนกลางคนื เกิดอุบัติเหตุบ่อยบริเวณสี่แยกจอมทอง- 

สมาชิกสภาเทศบาล สบแม่ข่า ซึ่งสี่แยกตรงนี้มืดมาก เพราะเสาไฟฟ้าไม่ถึงไม่สามารถติดไฟกิ่งได้ 

อยากฝากไว้ว่าอยากได้ไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ขอเพิ่มไฟกิ่งในส่วนนี้จะได้

หรอืไม่ 

นายขวัญชัย  ศิริ ชีแ้จงเรื่องแนวทางการลงทะเบียนรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ขอชีแ้จงว่าตอนนี้ระเบียบ 

เลขานุการสภาฯ ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเมื่อก่อนจะรับลงทะเบียนเฉพาะ

เดือนพฤศจิกายนหนึ่งเดือน ในส่วนนี้ได้ยกเลิกไป แต่จะให้มีการลงทะเบียนได้

ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี

บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2502  

 - ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ

ผูสู้งอายุ ที่มาลงทะเบียนขอรับเบีย้ผูสู้งอายุตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2561 

(ปีงบประมาณ 2561) จะได้สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2562 (1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)  

 - ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ 

2562) ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2561 

(ปีงบประมาณ 2561) จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่

มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

 - เรื่องโครงการที่สอบถามในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม และการเพิ่มเติม

แผนพัฒนาฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  

1 การประชุมครั้งต่อไปขอให้สมาชิกฯทุกท่านน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เล่มสีฟ้า

มาด้วย เพื่อจะได้มาคัดกรองดูโครงการว่าแต่ละหมู่บ้านค้างโครงการไหนบ้างจะ

ได้มาช่วยกันคัดกรองอีกครั้ง  

/...ในส่วนของ 
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 ในส่วนของโครงการที่ทางท่านสท.มงคลได้เสนอมานั้น เกี่ยวกับเรื่องโครงการ

ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการในภาพรวม ก็ควรจะมีผู้เสนอเข้ามา ทั้งนี้จะต้องเป็นการ

เสนอของชาวบ้านเพื่อจะได้แก้ปัญหาในภาพรวม ยกตัวอย่างต าบลข้างเคียงเช่น

ต าบลสันผักหวาน ก็มีการเสนอโครงการแบบแบ่งเขตท าให้สามารถด าเนินการได้

งา่ยขึ้น ซึ่งอาจจะต้องเป็นในครั้งถัดไปที่จะมีการท าแผนฯ 2565-2568 จะต้อง

มีการประชุมรับความต้องการจากชาวบ้านจากหมู่บ้ าน น ามาจัดล าดับ

ความส าคัญเป็นแบบแบ่งเขต เพื่อลดช่องว่างหมู่บ้านที่ไม่มีสมาชิกสภาฯ คอืทุกคน

ในเขตดูแลทุกหมูบ่้านในเขตของตน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต าบลอื่นท าออกมาได้ดี 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล อยากฝากเรื่องการซ่อมฝากรางของหมูท่ี่ 3 ยังเหลืออีกสองจุด ซึ่งได้ประสานกับ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ทางผู้รับเหมาแล้วแต่ก็ยังไม่มาด าเนินการ ระยะเวลานานเกินไป ได้ปรึกษากับทาง

ว่าจะด าเนินการติดตามให้อยากทราบว่าด าเนินการถึงไหนแล้ว เป็นทางสัญจรไป

มาผมกลัวว่าจะช ารุดหรอืทรุดลงไปอีก อยากฝากใหต้ิดตามในเรื่องนี้ดว้ย 

นายมงคล  กันธิยะ สอบถามเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่ง ซึ่งทั้งนีส้มาชิกสภาฯ จะหมดวาระวันที่  

สมาชิกสภาเทศบาล 20 เมษายน 2561 นี้ อยากสอบถาทางท่านนายกฯ ว่าจะมีการด าเนินการ

อย่างไรต่อไปต้องอยู่รักษาการแทนต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ จะมี

แนวทางหรอืการด าเนินการอย่างไร  

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น ฝากเรื่องฝารางระบายน้ าหมู่ที่ 10 ทางช่างได้ออกส ารวจจุดที่ช ารุดเสียหาย  

สมาชิกสภาเทศบาล แล้วแต่ยังไม่ได้รับการซ่อมอีกหลายจุด ฝากใหดู้แลในส่วนนีด้้วย  

นายชุมพร  จาปัญญะ ส าหรับโครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ า จะประสานทางช่างให้ตดิตาม 

นายกเทศมนตรีฯ ด าเนนิการในส่วนนีอ้ีกครั้ง  

 - เรื่องสท.มงคล สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการหมดวาระการด ารงต าแหน่ง จะหมด

วาระวันที่ 20 เมษายน 2561 แต่ยังไม่มีหนังสือแจ้งมา อาจจะต้องอยู่ปฏิบัติ

หน้าที่ต่อ จนกว่าจะมีการประกาศการเลือกตั้ง ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

นายวรวัจน์  บุญญผลานันท์ ขอให้ทุกท่านระมัดระวังเกี่ยวกับการโพสต์รูปภาพที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการเที่ยว 

รองปลัดเทศบาลฯ  ระหว่างการศึกษาดูงาน 

 - การท าโครงการของงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน มักจะมีปัญหาในหลายส่วน 

อาจจะมีการท าโครงการส ารวจพื้นที่ที่จะน ามาประมาณการท าโครงการก่อสร้าง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ตั้งแต่การออกส ารวจ จุด

ก่อสร้าง เพื่อจะได้ทราบพื้นที่ก่อสร้างที่ชัดเจน และให้ช่างจัดท าเอกสารระหว่าง

การส ารวจ เพื่อให้ด าเนินการได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่ม พอช่างมาท าการประมาณการ 

เขียนแบบจะได้มขี้อมูลที่สอดคล้องตรงกัน ทั้งชื่อโครงการและขอ้มูลต่างๆ 

/...นายสมศักดิ์ อินสุข 
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นายสมศักดิ์  อินสุข  สอบถามในที่ประชุมว่า  มสีมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าหาก  

รองประธานสภาเทศบาล ไม่ม ีขอปิดการประชุมสมัยสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  :   12.00 น. 
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