
ระเบียบวาระการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่ 3/2561  คร้ังท่ี 1 

วัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้นสอง  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.๑ การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน       

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560 ถึงมีนาคม 2561) 

1.2 ผลการประเมินประสทิธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 

Assessment : LPA) : (สถ-อปท) ประจ าปี 2561 ด้านที่ 2 ด้านกิจการสภา 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

           2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 

  2.2  - 

ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถามทั่วไป 

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

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

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

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 ขออนุมัตโิอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2561 เพื่อตัง้จา่ยรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน 

(ศูนย์ไชโย)) 

5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2561 เพื่อตัง้จา่ยรายการใหม่ (แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (CCTV)) 

5.3 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 (วาระที่ 1 ขัน้รับหลักการ) 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

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

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

วัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.3๐ 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  13   คน 

๑. นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีฯ ชุมพร จาปัญญะ 

2. นายเจรญิ อุเต็ม รองนายกเทศมนตรฯี เจริญ อุเต็ม 

3. นายธีณภัทร ค าแสน รองนายกเทศมนตรฯี ธีณภัทร ค าแสน 

4. นายสมเพชร ฝา่ยริพล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมเพชร ฝา่ยริพล 

5. นายพิทักษ์ ต่อใจ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พิทักษ ์ ต่อใจ 

6. นายจรูญโรจน์ แก้วมณี ปลัดเทศบาล จรูญโรจน์ แก้วมณี 

7. นายวรวัจน์ บุญญผลานันท์ รองปลัดเทศบาลฯ วรวัจน์   บุญญผลานันท์ 

8. นางจรรยา ศวิานนท์ ผูอ้ านวยการกองช่าง จรรยา ศวิานนท์ 

9. นายอุดร กองแก้ว ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข อุดร กองแก้ว 

10. นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์ ผูอ้ านวยการกองการศกึษา อณูพรรณ มณีวงศ์ 

11. นายเกียรตศิักดิ์  กันทาแปง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เกียรตศิักดิ์  กันทาแปง 

12. นางสาวนฤมล พงศธ์ิ ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล พงศธ์ิ 

13. 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 การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน       

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560 ถึงมีนาคม 2561) 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ระหว่าง เดือนตุลาคม 2560 ถึง

มีนาคม 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

โดยมีโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 23 โครงการ ทั้งนี ้ 

ขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี  4 โครงการ ได้ลงนามในสัญญาแล้ว เป็นยอด

งบประมาณ 1 ,721,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่  2 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ไม่ได้

ด าเนินการในครึ่งปีแรก ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมอยู่เย็นเป็นสุข      

มี 16 โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว เป็นยอดงบประมาณ 3,906,188.98 

บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการ

บริหาร มี 1 โครงการ เป็นยอดงบประมาณ 96,306 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ

พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มี 2 โครงการ เป็นยอด

งบประมาณ 40,280 บาท 

 เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชน เทศบาลต าบลบ้านแหวนจึงได้ประกาศการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 

ถึงมีนาคม 2561                             

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 ผลการประเมินประสทิธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 

Assessment : LPA) : (สถ-อปท) ประจ าปี 2561 ด้านที่ 2 ด้านกิจการสภา 

นายบุญทา  วงศ์มูล ผลการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance  

ประธานสภาเทศบาล Assessment : LPA) : (สถ-อปท) ประจ าปี 2561 ด้านที่  2 ด้านกิจการสภา   

การด าเนินการของกิจการสภาได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานจากท้องถิ่น

จังหวัดเชยีงใหม่ โดยการประเมินการท างานของเจา้หน้าที่  

/...รวมไปถึง 
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 รวมไปถึงรูปแบบการท างานการจัดประชุม การจัดส่งเอกสาร มีการประเมิน 12 

ข้อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน งานกิจการสภา ส านักปลัด ได้รับการประเมินผลเต็ม

ทุกข้อ รอ้ยละ 100 ซึ่งผลการประเมินผ่านในเกณฑ์ระดับดีมาก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 

นายขวัญชัย  ศิริ ระเบียบวาระนีเ้ป็นการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง เป็นการประชุมสมัย 

เลขานุการสภาฯ สามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561        

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. รายงานทั้งหมด 25 หน้า กล่าวโดยสรุป ระเบียบ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ไม่มี, ระเบียบวาระที่ 2 รับรอง

รายงานการประชุม มีการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง คือ 2.1 รับรอง

รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม เห็นชอบ 11 เสียง      

งดออกเสียง 1 เสียง, ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถามทั่วไป ไม่มี, ระเบียบวาระที่ 4 

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี, ระเบียบวาระที่ 

๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 5.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนิน

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ทาง

ไปหมู่ที่  12 รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่  5-9 ซึ่งมีมติ

เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง, และทางกองสาธารณสุขได้เสนอญัตติ

ด่วน ขอให้ประธานสภาฯ เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจา่ยรายการ

ใหม่ หมวดงบเงินอุดหนุน กองสาธารณสุขเทศบาลต าบลบ้านแหวน ซึ่งที่ประชุม

เห็นว่าเรื่องนี้มีความจ าเป็นและเร่งด่วน โดยมีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 

1 เสียงใหบ้รรจุเข้าระเบียบวาระในการประชุม 5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อ

ตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดงบเงินอุดหนุน กองสาธารณสุขเทศบาลต าบล       

บ้านแหวน รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่ 10-15 ซึ่งมีมติ

เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง, จากนั้นเข้าสู่วาระที่  6 เรื่องอื่นๆ        

รายละเอียดนั้นจะปรากฏในรายงานการประชุมเริ่มตั้งแต่หน้าที่ 15-25 รายงาน

การประชุมได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และ

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาทั้ง  3 ท่าน ได้ลงนามแล้ว  

ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และหากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งทาง

เลขานุการสภาฯ ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

 

/....นายบุญทา วงศ์มูล 
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นายบุญทา  วงศ์มูล  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานรายละเอียดทั้งหมดว่าจะต้องมีการ      

ประธานสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมตรงจุดใดบ้าง ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบความ

ถูกต้องอีกครั้ง สอบถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม

หรือไม่ ถ้าหากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว จึงขอมติที่ ประชุมรับรองรายงาน     

การประชุมสภาสมัยสามัญที่  2/2561 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561

สมาชิกท่านใดเห็นชอบผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้  

มติท่ีประชุม   รับรอง          11    คน 

  ไม่รับรอง  -   คน 

  งดออกเสียง  1 คน 

 มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2561 คร้ังท่ี 2 

ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถามทั่วไป 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้

แกะสลักบ้านแหวน (ศูนย์ไชโย)) 

นายชุมพร  จาปัญญะ 5.1 ขออนุมัตโิอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

นายกเทศมนตรีฯ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าศูนย์ขอ้มูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน (ศูนย์ไชโย)) 

 หลักการ  

 ด้วยส ำนักปลักดทศบาำัมีคววำีำ ำทลนนัศคจำต้้งดด ำทนันนัปำโองนัดาลโตีำเทินจีม

ทนัืจงดำำปดาลโตีำเศคจ้ก้ดไว้มไี่ทิคยดิง้่งปำโาโนหำโดาลโตีำเโวีศก้ดีคววำี

ำ ำทลนนัศคจำต้้งดองนัดาลโตีำเทิืจง้ก้ดำ่ำยทลนนัโำยปำโใหี่ มทิืจงา ำโุดโกปษำแัต

ลโกาลโุดศคจดนนัแัตสนจดป่งสโ้ำดทิืจงลโกาลโุดโตาาไฟฟ้ำงำวำโบูนัย์ข้งีูัหก้ถปโโี

ไี้แปตสักปา้ำนัแหวนัม(บูนัย์ไชอย)มแ้่ไี่สำีำโถด ำทนันนัปำโได้ทนัืจงดำำปไี่ได้ มมมมม

้ก้ดดาลโตีำเไว้ในัโำยปำโดกดปั่ำว 

 

/....เหตุผล 
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 เหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ 

๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

 ส านักปลัดเทศบาลจึงเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

2561  เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ เพื่อตั้งจา่ยรายการใหม่ (แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน (ศูนย์ไชโย) ดังนี้ 

 โอนลดงบประมาณ 

 หน้าที่  74  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวด   

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่น  ๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งผู้บริหารท้ องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่ น            

ตั้งงบประมาณไว้ 800,000.-  บาท (แปดแสนบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 

210,000 บาท โอนลด 104,000 บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) งบประมาณ

หลังโอนคงเหลอื 106,000 บาท 

 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้าน

แหวน (ศูนย์ไชโย) โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าอาคารศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน (ศูนย์ไชโย) ในการรองรับ

การประชุมในระดับต่าง ๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 23 ล าดับ

ที่ 2 งบประมาณหลังโอน 104,000 บาท 

 เพื่อให้การบริหารงานราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวนเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนโอนงบประมาณตามเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจ่าย

รายการใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 - เนื่องจากทางเทศบาลฯ ได้ตัง้งบประมาณที่จะใช้เป็นค่าใชจ้า่ยในการเลือกตั้ง   

 ในปี พ.ศ.2561 แต่ไม่มีการเลือกตั้ง จึงขอโอนลดงบประมาณในส่วนนี้ มาตั้งจา่ย

รายการใหม่ เพื่อใช้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ศูนย์ข้อมูลฯ ซึ่งระบบไฟฟ้าที่ศูนย์ข้อมูล 

/....มีไฟฟ้า 
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 มีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีอาคารศูนย์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้นมาท าให้กระแสไฟฟ้าไม่

เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาในส่วนนี้

จงึขอโอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจา่ยรายการใหม่ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม หรอือภิปรายในระเบียบวาระน้ี 

นายบุญทา  วงศ์มูล สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้อภปิรายแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอลงมต ิประธานสภาฯ ขอมตทิี่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  

 5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์

ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน (ศูนย์ไชโย)) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ  

 ผมขอมต ิ โดยการยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 11 คน 

  ไม่เห็นชอบ  - คน 

  งดออกเสียง  1 คน 

 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.2 

5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบรหิาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

นายชุมพร  จาปัญญะ 5.2 ขออนุมัตโิอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

นายกเทศมนตรีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตัง้จา่ยรายการใหม ่(แผนงานรักษา   

ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน) 

 หลักการ  

 ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโอนงบประมาณเพิ่ม 

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอต่อการบริหารงบประมาณรวมทั้งมีความ

จ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อเป็นการ

บ ารุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์เกี่ยวกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แต่ไม่

สามารถด าเนินการได้เนื่องจากไม่ได้ตัง้งบประมาณไว้ในรายการดังกล่าว 

 เหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ 

๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  

  /...หรอืโอน 



-8- 

 หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ส านัก

ปลัดเทศบาล จึงเสนอ  ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561  

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) ดังนี้ 

 โอนลดงบประมาณ 

 หน้าที่  74  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวด   

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ  ค่ าใช้จ่ ายในการเลือกตั้ งผู้บริหารท้องถิ่ นและสมาชิกสภาท้องถิ่ น             

ตั้งงบประมาณไว้ 800,000.-  บาท (แปดแสนบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 

310,000 บาท โอนลด 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณหลัง

โอนคงเหลอื 210,000 บาท 

 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์เกี่ยวกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นไปตามแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 หน้าที่ 44-45 ล าดับที่ 1-4 งบประมาณหลังโอน 100,000 บาท 

 เพื่อให้การบริหารงานราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหวนเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนโอนงบประมาณตาม        

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจ่าย

รายการใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 - ในส่วนนี้อนุมัติโอนลดเพื่อจัดซื้อจอภาพ CCTV ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 จอ แต่กล้อง

วงจรปิด CCTV มีหลายจุดที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลผ่านจอนี้ เพื่อเป็นการบริการ

ประชาชนที่มีปัญหา หรือเดือดร้อน ให้สามารถมาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจร

ปิดได้อย่างทั่วถึง เช่น การเกิดอุบัติเหตุ เพราะยังมีบางจุดที่มี ไม่สามารถโชว์

ข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ จึงขอโอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจา่ยรายการใหม่ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม หรอือภิปรายในระเบียบวาระน้ี  

นายบุญทา  วงศ์มูล สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีผู้อภปิรายแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอลงมต ิประธานสภาฯ ขอมตทิี่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  

 5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) สมาชิกฯ ท่านใด

เห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

/...มติที่ประชุม 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 คน 

  ไม่เห็นชอบ  - คน 

  งดออกเสียง  1 คน 

 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.3 

5.3 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 

นายบุญทา  วงศ์มูล ในวาระนีท้่านนายกฯ ได้เสนอญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เพื่อประธาน 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณ

รายจ่ายดังกล่าว จึงได้พิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลบ้านแหวนในวันนี้ เชิญท่านนายกฯ ได้แถลงค าชี้แจงงบประมาณต่อสภาฯ 

เป็นการตอ่ไป 

นายชุมพร  จาปัญญะ     ค าแถลงงบประมาณ  

นายกเทศมนตรีฯ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

    บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านแหวน จะได้เสนอ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน   

อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลบ้านแหวน จึงขอชีแ้จง

ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ

และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอ่ไปนี ้

  1. สถานะการคลัง 

       1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมสีถานะการเงนิ ดังนี้ 

    1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน    77,728,236.61  บาท 

    1.1.2 เงินสะสม  จ านวน     28,625,201.77 บาท 

    1.1.3 เงินทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน    30,417,419.77 บาท 

   1.1.4 รายการที่ ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

   จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท  

   1.1.5 รายการที่ได้กันเงนิไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน 1 โครงการ 

   รวม 34,066.45 บาท 

      1.2 เงินกู้คงคา้ง    จ านวน        7,099,866.05 บาท 

 

/...2.การบริหาร 
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  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 

พ.ศ.2561 

  (1) รายรับจริง จ านวน 69,502,043.96 บาท ประกอบด้วย   

  หมวดภาษีอากร          5,858,718.79 บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        1,016,112.90 บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            600,523.37 บาท 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    0.00 บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               67,300.67 บาท 

  หมวดรายได้จากทุน       0.00 บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร       37,022,418.23 บาท 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        24,936,970.00 บาท 

  (2) เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   0.00  บาท 

  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 42,957,244.25 บาท ประกอบด้วย 

    งบกลาง   จ านวน     15,300,171.38 บาท 

    งบบุคลากร   จ านวน      15,419,229.81 บาท 

    งบด าเนินงาน   จ านวน       7,875,993.06 บาท 

    งบลงทุน   จ านวน        2,356,850.00 บาท 

    งบรายจา่ยอื่น   จ านวน                0.00 บาท 

    งบเงินอุดหนุน   จ านวน        2,005,000.00 บาท 

  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

      จ านวน           0.00 บาท 

  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิสะสม  จ านวน       12,431,201.00 บาท 

  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุนส ารองเงินสะสม     0.00 บาท 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/...ค าแถลงงบประมาณ 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

  รายรับจรงิ 

ป ี 2560 

ประมาณการ 

ปี 2561 

ประมาณการ 

ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 5,454,758.96 4,340,000.00 5,870,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 

1,140,888.50 1,237,000.00 1,105,600.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 869,871.95 601,000.00 901,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 220,291.00 161,000.00 231,700.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,685,810.41 6,339,000.00 8,108,300.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 40,528,512.84 36,061,000.00 41,491,700.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

40,528,512.84 36,061,000.00 41,491,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,080,347.00 26,800,000.00 30,400,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

24,080,347.00 26,800,000.00 30,400,000.00 

รวม 72,294,670.25 69,200,000.00 80,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

/...ค าแถลงงบประมาณ 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ป ี2560 

ประมาณการ  

ป ี2561 

ประมาณการ  

ป ี2562 

จ่ายจากงบประมาณ    

 งบกลาง 17,393,604.30 19,638,275.00 26,144,348.00 

 งบบุคลากร 17,573,283.00 20,922,800.00 21,977,800.00 

 งบด าเนินงาน 11,522,862.17 16,717,025.00 18,180,852.00 

 งบลงทุน 11,294,840.00 9,879,900.00 11,296,000.00 

 งบรายจ่ายอื่น 29,425.00 40,000.00 40,000.00 

 งบเงินอุดหนุน 1,975,000.00 2,002,000.00 2,361,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 59,789,014.47 69,200,000.00 80,000,000.00 

รวม 59,789,014.47 69,200,000.00 80,000,000.00 

 

 

นายชุมพร  จาปัญญะ  หลักการ เทศบาลต าบลบ้านแหวน ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาล 

นายกเทศมนตรีฯ ต าบลบ้านแหวน เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 3 ข้อ 23 วรรค 2 เมื่อคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปี

แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย

เสนอต่อคณะผูบ้ริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อ

สภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/...บันทึกหลักการและเหตุผล 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

(1) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น

จ านวนรวมทั้งสิน้ 80,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,968,600 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,270,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศกึษา 9,038,752 

  แผนงานสาธารณสุข 5,039,200 

  แผนงานเคหะและชุมชน 17,480,100 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 330,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,649,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 80,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 26,144,348 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 80,000,000 

(2) งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จา่ยจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 

 

นายบุญทา  วงศ์มูล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่การอภิปราย 

ประธานสภาเทศบาล ตามแผนงาน โดยจะเริ่มที่แผนงานบริหารงานทั่วไป มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม

ในแผนงานนี้ ขอให้ยกมือขึ้น แล้วรอประธานสภาฯ อนุญาตให้ท าการสอบถาม

ต่อไป 

 

 

/...นายปั๋นแก้ว ศรีบุญเรอืง 



-14- 

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง ผมขอสอบถาม หน้า 72 งบด าเนนิงาน ค่าใช้สอย ค่าจา้งเหมารักษา  

สมาชิกสภาเทศบาล ความปลอดภัย ตั้ งงบประมาณ ไว้  470,400 บาท อยากสอบถามว่า 

งบประมาณที่ตั้งนี้ เป็นการจ้างเหมารายคน หรือ 2 คน ผมคิดว่าถ้าจะจ้างเหมา

รักษาความปลอดภัยในส่วนของศูนย์ข้อมูลฯ อัตราการจา้งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือวา่ดี 

แต่ถ้าจ้างในส่วนของส านักงานเทศบาลฯ นั้น ผมคิดว่างบประมาณจะมากเกินไป 

เพราะในส่วนของส านักงาน ก็มีการจัดเวรพนักงานชายอยู่แล้ว ผมอยากเสนอว่า

อาจจะท าการจ้างคนในพื้นที่จะดีกว่าหรือไม่ ซึ่งอาจจะปรับอัตราการจ้างขึ้นจาก

เดิมที่เคยจ้าง เพราะถ้าจ้างในส่วนของบริษัททั้งหมด ผมคิดว่าใช้งบประมาณใน

ส่วนนี้มากเกินไป 

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น ผมขอเพิ่มเติม หน้า 72 งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมารักษา 

สมาชิกสภาเทศบาล ความปลอดภัย ผมเห็นด้วยกับทางท่านสท.ปั๋นแก้ว ที่จะให้ท าการจ้างเฉพาะใน

ส่วนของศูนย์ข้อมูลฯ เพราะในส่วนของส านักงานก็มีเจ้าหนา้ที่ อยู่เวรแลว้ และเห็น

ด้วยถ้าจะจา้งคนในพื้นที่ 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี เรื่องการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย งบประมาณที่ตั้งไว้ 470,400 บาท  

ปลัดเทศบาลฯ ส าหรับจ้าง 2 คน ในส่วนของศูนย์ข้อมูลฯและส านักงานเทศบาลฯ ในส่วนที่ท่าน

เห็นว่าท าไมงบประมาณในส่วนนี้ถึงเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งการตัง้งบประมาณก็มาจาก

ปัจจัยหลายอย่าง เช่น จ านวนช่ัวโมงในการจ้างซึ่งจะจ้างทั้งหมด 14 ช่ัวโมง และ

ราคาที่ได้จัดตั้งนีม้าจากหนังสืออัตราแนวทางการจัดตั้งงบประมาณของกรมฯ ที่มี

หนังสือใหต้ั้งงบประมาณได้จ านวนเท่านี้ 

 - และในส่วนที่ท่านเสนอให้จา้งบุคคลในพื้นที่ ผมเห็นด้วย แต่การจ้างบริษัทรักษา

ความปลอดภัยที่มีอัตราการจ้างเพิ่มขึ้นนั้น เพราะว่าการจ้างบริษัทจะมีการ      

ค้ าประกันถ้าเกิดความเสียหายทางบริษัทก็จะรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของทาง

เทศบาลฯ ได้ อยากให้ท่านได้พิจารณาในส่วนนี้อีกครั้ง แต่ถ้าจะท าการปรับลด

เท่าที่เห็นสมควรให้เป็นตามกระบวนการแปรญัตติตอ่ไป 

นายบุญทา  วงศ์มูล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมแผนงานบริหารงานทั่วไปหรอืไม่ ถ้าไม่มผีมขอ 

ประธานสภาเทศบาล  เข้าสู่แผนงานบริหารงานคลัง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในแผนงานนี้  

นายมงคล  กันธิยะ ผมขอสอบถาม หน้า 95 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  

สมาชิกสภาเทศบาล เครื่องส ารองไฟฟ้า ผมเห็นว่ามีการตั้งงบประมาณในส่วนนีทุ้กปี อยากสอบถามว่า

จะต้องมีการเปลี่ยนทุกปีหรือไม ่และมีความจ าเป็นอย่างไรในส่วนนี้ ช่วยชี้แจงด้วย 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณ ี ในส่วนของ เครื่องส ารองไฟ ตั้งงบประมาณ 5,000 บาท เป็นเครื่องส ารองไฟ 

ปลัดเทศบาลฯ ขนาดเล็ก 2 เครื่องที่ส ารองไฟฟ้าช่ัวคราว ในขณะที่ไฟฟ้าดับ ซึ่งถ้าไม่มีเครื่อง

ส ารองไฟ และในขณะที่เจา้หน้าที่ปฏิบัติงานอยู่นั้นเกิดไฟฟ้าดับ ข้อมูลที่ท ามาก็จะ

หายไปทั้งหมด แต่ถ้ามีเครื่องส ารองไฟจะมีการเก็บข้อมูลไว้ช่ัวคราวเพื่อให้

สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ได้ก่อนที่จะปิดเครื่อง ซึ่งจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหนา้ที ่
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นายบุญทา  วงศ์มูล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมงานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่แผนงานรักษาความสงบภายใน มีสมาชิกท่านใดจะ

สอบถามในแผนงานนี ้

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง ผมขอสอบถาม หน้า 100 งบลงทุน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  

สมาชิกสภาเทศบาล จัดซื้อโทรศัพท์มอืถือ ผมเห็นว่ามีการตัง้งบประมาณในหลายแผนงาน อยากทราบ

เหตุผล และความจ าเป็นที่จะจัดซื้อโทรศัพท์มอืถือ 

 - หน้า 101 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ในส่วนนี้    

ผมเห็นด้วยในการตั้งงบประมาณจัดซือ้ เพราะที่ผ่านมาการใช้งานไม่เพียงพอ และ

อยากสอบถามว่าเลื่อยยนต์เครื่องเดิมที่ใช้อยู่นั้น ได้ท าการซ่อมบ้างหรือไม่ เพราะ

ถ้าซ่อมได้ก็จะมีใชห้ลายเครื่อง และแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ชาวบ้านได้ 

นายมงคล  กันธิยะ ผมขอสอบถาม หน้า 98 งบด าเนนิงาน ค่าตอบแทน ค่าเชา่บ้าน   

สมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนนี้มีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา อยากสอบถามว่าเพราะเหตุใด 

หรอืมีการจา้งบุคลากรเพิ่ม ช่วยชี้แจงในส่วนนีด้้วย 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณ ี การจัดซือ้โทรศัพท์มอืถือ ใช้ในงานส่วนรว่ม ซึ่งเดิมผมได้มอบโทรศัพท์ 

ปลัดเทศบาลฯ ให้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพราะที่ผ่านมาจะท าการติดต่อกับผู้ที่เข้าเวรได้ยาก     

จงึเห็นว่าถ้ามีเหตุจ าเป็นจริงๆ และต้องท าการติดต่อด่วน จงึให้มโีทรศัพท์มือถือ 1 

เครื่องใช้ในเหตุทางการแพทย์ฉุกเฉิน และในส่วนของการป้องกันสาธารณภัยก็

เช่นกัน ที่จะต้องมีโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยตรง และในส่วน

ของกองคลัง เพื่อใช้อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างเทศบาล 

และประชานผู้ใชบ้ริการ ในการเสียภาษีหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับเทศบาลฯ 

 - เรื่องจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องที่มีอยู่นั้นเป็นเครื่องขนาดใหญ่ ซึ่งการจะซื้อ    

แตล่ะครั้งก็ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และอีกเครื่องเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ขนาดเล็ก 

ซึ่งได้น าซ่อมหลายครั้งจนไม่สามารถซ่อมได้ ซึ่งตั้งงบประมาณจัดซื้อส าหรับ      

2 เครื่อง เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ขนาดเล็ก 

 - เรื่องค่าเชา่บ้าน ที่งบประมาณเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากอัตราที่เบิกจ่ายได้เป็นไปตาม

ระดับต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ ต าแหน่งที่สูงขึ้นอัตราการเบิกจ่ายก็จะเพิ่มขึ้น

ตามล าดับ 

นายชุมพร  จาปัญญะ ปัจจุบันเลื่อยโซ่ยนต์ ของทางเทศบาลฯ มีอยู่ 2 เครื่อง ซึ่งเรื่องการซ่อม 

นายกเทศมนตรีฯ ได้มีการซ่อมจนไม่สามารถซ่อมได้แล้ว ซึ่งตอนนี้เครื่องที่มีสภาพพร้อมใช้งานมีอยู่ 

1 เครื่อง จึงตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเพิ่ม 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ

ชาวบ้านที่มีปัญหาเดือดร้อน ซึ่งถ้าไม่เพียงพออย่างไรก็อาจจะมีการจัดซือ้เพิ่มเติม

อีกต่อไปในอนาคต 

 

/...นายมงคล กันธิยะ 
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นายมงคล  กันธิยะ ผมขอสอบถาม หน้า 100 งบลงทุน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

สมาชิกสภาเทศบาล จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 10 วัตต์ ผมอยาก

สอบถามว่าจะน าไปติดตัง้หรอืใช้กับส่วนใด ช่วยชี้แจงในส่วนนีด้้วย 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณ ี การจัดซื้อเครื่องรับส่งวทิยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 10 วัตต์ 

ปลัดเทศบาลฯ ปัจจุบันมีวิทยุหลายเครื่อง แต่ไม่สามารถติดต่อกันได้ ในส่วนที่ใช้ได้ก็มีในส่วนของ

ศูนย์เวียงพิงค์ ของการแพทย์ฉุกเฉิน ใช้ได้ 2-3 เครื่องเฉพาะผู้ที่อยู่เวร ประสาน

กับทางศูนย์เวียงพิงค์ ซึ่งเครื่องที่จะจัดซื้อนี้ เป็นเครื่องประจ าที่ ที่จะตั้งไว้ที่ศูนย์

ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ซึ่งอยู่ที่ด้านหน้า

เทศบาลฯ ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว แต่มีขนาดวัตต์ที่น้อย การติดต่อสื่อสารยังไม่ชัดเจน

เท่าที่ควร และไม่มีเครื่องศูนย์กลางที่จะติดต่อกับอีกหลายๆเครื่องได้ จึงจะจัดซื้อ

เครื่องนีไ้ว้เป็นจุดศูนย์กลางในการตดิต่อ 

นายขวัญชัย  ศิริ ขอชีแ้จงเพิ่มเติม จากเดิมส านักปลัดได้เคยจัดซื้อแล้ว แตท่ั้งนี้ได้โอนภารกิจให้ทาง 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขไปทั้งหมด ซึ่งได้มอบให้กับทางกู้ชีพกู้ภัยไปด้วย ดังนั้นในงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จงึตั้งงบประมาณในการจัดซือ้ขึน้มาใหม่เพือ่จะใช้

ในรูปแบบศูนย์ฯ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการเตรียมอุปกรณ์ เตรียมความพร้อม

ก่อนทีจ่ะจัดตัง้เป็นศูนย์ฯ แบบเทศบาลอื่นได้ 

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง ผมอยากสอบถามว่าสามารถประสานเข้ากับก านันผู้ใหญ่ได้ใช่หรอืไม่  

สมาชิกสภาเทศบาล ถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นการดี เพราะถ้ามีเหตุเดือดร้อน ทางก านันผู้ใหญ่บ้านจะ

สามารถติดต่อกับส่วนนี้ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ 

นายขวัญชัย  ศิริ สามารถใช้ตดิต่อกันได้ ตามการจูนสัญญาณ ที่กสทช. อนุญาต 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

นายบุญทา  วงศ์มูล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมแผนงานรักษาความสงบภายในหรอืไม่ ถ้าไม่มี 

ประธานสภาเทศบาล ผมขอเข้าสู่แผนงานการศกึษา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในแผนงานนี้ 

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับครูที่ดูแลศูนย์เด็กทั้ง 4 ศูนย์ อยากทราบว่ามีครูกี่ท่าน  

สมาชิกสภาเทศบาล และที่เป็นลูกจา้งประจ ากี่ท่าน ช่วยชี้แจงในส่วนนีด้้วย 

นายมงคล  กันธิยะ ผมขอสอบถาม หน้า 104 งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม 

สมาชิกสภาเทศบาล สัมนา อยากสอบถามว่ามีการจัดอบรมทุกปีหรือไม่ เพราะเห็นว่าตั้งงบประมาณ

ส่วนนี้ทุกปี ปีละ 60,000 บาท  

นายกมล  อินทร์จันทร์ ผมขอสอบถาม หน้า 114-115 งานศกึษาไม่ก าหนดระดับ ค่าวัสดุ เกี่ยวกับ 

สมาชิกสภาเทศบาล การจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ อยากทราบว่าวัสดุที่จะจัดซื้อนั้น ส าหรับโรงเรียน หรือ

จัดซื้อไว้ในส่วนของส านักงาน อยากสอบถามว่าถ้าเป็นการจัดซื้อส าหรับโรงเรียน 

งบประมาณที่จัดตั้งนีจ้ะเพียงพอหรือไม่ ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน  

 

/...หน้า 114 
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 - หน้า 114-115 งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการ

สื่อสารและโทรคมนาคม อยากสอบถามว่ารวมไปถึงโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนใน

ต าบลบ้านแหวนหรอืไม่ เพราะรายละเอียดไม่ได้ระบุว่าใช้ในส่วนใด 

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น ผมขอสอบถาม หน้า 113 งบเงินอุดหนุน เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนส่วนราชการ  

สมาชิกสภาเทศบาล ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน อยากสอบถามว่าสนับสนุนอาหาร

กลางวันส าหรับเด็กเล็ก และเด็กประถมใช่หรอืไม่  

นางสาวอณูพรรณ  มณีวงศ์ ปัจจุบันมคีรูศูนย์เด็ก ประจ าทุกศูนย์ ศูนย์ละ 2 ท่าน บางศูนย์ก็จะเป็นข้าราชการ  

ผอ.กองการศึกษา ทั้งสองท่าน แต่บางศูนย์ก็จะมีข้าราชการ 1 ท่าน และลูกจ้าง 1 ท่าน ส่วนอีกท่าน

จะเป็นพี่เลี้ยงซึ่งทางศูนย์เด็กเล็กฯ ได้ด าเนินการจัดหาพี่เลี้ยงเพิ่มเติมอีกต่างหาก 

เพราะจ านวนเด็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทางศูนย์เด็กเล็กจึงได้มีการด าเนินการ

จัดหาพี่เลี้ยงเพิ่มเติมอีก ศูนย์ละ 1 ท่าน จึงมีศูนย์ละ 3 ท่าน คือจ้างในส่วนของ

เทศบาลฯ 2 ท่าน และจา้งเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน  

 - เรื่องการอบรมสัมมนา เป็นเรื่องที่จ าเป็นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งการตั้งงบประมาณนี้

ได้ตัง้รวมไปถึงครูผู้ดูแลเด็ก และพี่เลี้ยง รวมไปถึงบุคคลากรในกองการศกึษา เพื่อ

ใช้งบประมาณในส่วนนีใ้นการอบรมสัมมนาพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ใหแ้ก่ครู 

 - ส าหรับค่าวัสดุ หน้า 114-115 เป็นค่าจัดหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ที่แจก

ให้ทางหมู่บ้านเป็นประจ า ไม่ใช่คา่วัสดุส านักงานซึ่งจะแยกออกมาอกีส่วน  

 - ส าหรับค่าสาธารณูปโภค หน้า 115 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ในส่วน

นี้คือค่า Internet ประจ าหมู่บ้าน ทั้งหมด 8 จุด ไม่ใช่ส่วนของเทศบาลฯ หรือ

โรงเรียน  

 - เรื่องเงินอุดหนุน ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ปัจจุบันรัฐบาลมี

นโยบายให้อุดหนุนอาหารกลางวันตั้งแต่ระดับช้ันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จนถึงช้ัน

ประถมศึกษา จ านวน 20 บาทต่อคน ตามจ านวนเด็กที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 

มิถุนายน ถ้าภาคเรียนที่  1 และ 2 มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเด็กก็จะต้องดู

งบประมาณตามวันที่ดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทางโรงเรียนจะได้ด าเนินการขออนุมัติ

เงินอุดหนุนก่อนที่จะด าเนินการ ให้ทางเทศบาลฯ ตรวจสอบและด าเนินการเบิก

จา่ยเงนิให้เป็นภาคเรียน  

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง ผมอยากสอบถามว่าครูประเภทใด หรือต าแหน่งใดที่จะได้รับเงินวทิยฐานะ  

สมาชิกสภาเทศบาล ช านาญการ อยากทราบว่าจะได้รับเงินเหมอืนกันทุกท่านหรอืไม่  

นางสาวอณูพรรณ  มณีวงศ์ ในส่วนของเงนิวิทยฐานะช านาญการ ผูท้ี่มสีิทธิได้คือผู้ที่มกีารประเมนิเพื่อเลื่อน 

ผอ.กองการศึกษา  ระดับเป็นครู คศ. 2 ถึงแม้ว่าอายุราชการจะถึง แต่ถ้าไม่ได้รับการประเมินก็ไม่มี

สิทธิ์ได้รับเงินส่วนนี้ ซึ่งจะต้องมกีารแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมิน ท าการประเมิน

และขอทางจังหวัดเป็นผู้อนุมัติว่าจะสามารถประเมินได้หรือไม่ และจะได้รับเงิน

วิทยฐานะจ านวน 3,500 บาทต่อเดอืน 

 /...นายบุญทา วงศม์ูล 
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นายบุญทา  วงศ์มูล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องแผนงานการศึกษาหรอืไม่  

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่แผนงานสาธารณสุข มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในแผนงานนี้ 

นายมงคล  กันธิยะ ผมขอสอบถาม หน้า 120 โครงการลดขยะในชุมชน งบประมาณที่ตั้งไว้  

สมาชิกสภาเทศบาล 80,000 บาท ผมสับสนในเรื่องรายละเอียดที่วา่เป็นไปตามระเบียบ 

 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดงาน การจัดการแข่งขัน

กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อยากสอบถามว่าท าไมถึงเชื่อมโยงกับระเบียบดังกล่าวนี ้ช่วยชี้แจงในส่วนนีด้้วย 

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง ผมขอสอบถาม หน้า 119 โครงการจัดหาภาชนะในการคัดแยกขยะ  

สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดหาภาชนะในการคัดแยกขยะ เพื่อให้

ประชาชนมีภาชนะในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทที่ท าการคัดแยกเรียบร้อยแล้ว 

อยากสอบถามว่าจะซือ้ถังขยะเพิ่มเติมใชห่รอืไม่ ช่วยชี้แจงในส่วนนีด้้วย 

 - หน้า 124 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท อยาก

สอบถามว่าด าเนนิการอุดหนุนในรูปแบบใด ช่วยชี้แจงในส่วนนีด้้วย  

นายสมบูรณ ์ ยารังฝั้น ผมขอสอบถาม หน้า 120 โครงการสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนคัดแยกขยะ  

สมาชิกสภาเทศบาล อยากสอบถามว่าที่ผ่านมาด าเนินการได้ผลดีหรือไม่ และได้ใช้งบประมาณในส่วน

นีห้รอืไม่ และมีหมู่บ้านใดบ้างที่ด าเนินการคัดแยกขยะ ช่วยชี้แจงในส่วนนีด้้วย  

นายอุดร  กองแก้ว ส าหรับโครงการลดขยะในชุมชน ตามรายละเอียดระเบียบที่ได้ใส่ลงในเทศบัญญัติ 

ผอ.กองสาธารณสุข ซึ่งตามระเบียบจะแยกเป็นส่วนคือค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขัน

กีฬา ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการประกวดหมู่บ้าน ซึ่งจะเกี่ยวกับระเบียบการ     

จัดงาน  

 - เรื่องโครงการจัดหาภาชนะในการคัดแยกขยะ ตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บาท 

เพื่อจัดหาภาชนะในส่วนที่ไม่เพียงพอ หรือเพิ่มเติม เชน่ สนามกีฬาเทศบาลฯ ซึ่งยัง

ไม่มีถังขยะที่คัดแยกประเภท จะมีแต่ถังขยะอันตรายซึ่งก็เป็นของหมู่ที่ 2 ที่ทาง

ผู้ใหญ่บ้านน ามาตั้งไว้ เพราะโดยระเบียบแล้วสถานที่ราชการต้องมีการคัดแยก

ขยะทุกประเภท  

 - เรื่องเงินอุดหนุน โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 

บาท เป็นโครงการพระราชด าริที่ทางเทศบาลฯ ได้ออกประชาคมทางหมู่บ้าน      

มีทั้งหมด 13 โครงการ และในปี 2562 ด าเนินการเช่นเดิมในการท าโครงการ

จะต้องให้ในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้ามาประชุมหารือกันว่าทั้ง 13 

โครงการจะเลือกโครงการใดบ้าง อย่างนอ้ย หมูบ่้านละ 3 โครงการ  

 - เรื่องโครงการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนคัดแยกขยะ เป็นการจัดการอบรมผู้น า

ชุมชน กลุ่มเกษตร อสม. ผูน้ าโรงเรียน นักเรียนทุกโรงเรียน  

/...ซึ่งการ 
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 ซึ่งการอบรมบางส่วน เช่น ผู้น าในโรงเรียน ไม่ได้ใช้งบประมาณแต่เป็นการเข้าไป

ร่วมกับทางโรงเรียน โดยท าหนังสือไปทางโรงเรียน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข

ก็เข้าไปให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในโรงเรยีน ซึ่งก็ด าเนินการเหมือนที่ผา่น  ๆมา  

นายบุญทา  วงศ์มูล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องแผนงานสาธารณสุขหรอืไม่  

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่แผนงานเคหะและชุมชน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามใน 

แผนงานนี ้

นายมงคล  กันธิยะ ผมขอสอบถาม หน้า 131 งบลงทุน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 

สมาชิกสภาเทศบาล จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ผมอยากสอบถามถึงเหตุผล และความจ าเป็นในการ

จัดซื้อครัง้นี้ 

 - หน้า 136 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ เทศบาล

ต าบลบ้านแหวน และโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

อยากทราบถึงเหตุผล และความจ าเป็นที่จะด าเนินการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการ

ดังกล่าวนี ้ช่วยชี้แจงด้วย 

นางจรรยา  ศวิานนท์ ขอชีแ้จงเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

ผอ.กองช่าง เป็นการจัดซื้อรถส่วนกลาง แต่ใช้ในงานกองช่างเป็นหลัก จะใช้ในการออกตรวจ

งานจ้าง ตรวจงาน ควบคุมงาน และเพื่อบรรทุกอุปกรณ์ส ารวจต่างๆ ในการออก

ส ารวจ เพื่อเขียนแบบ และใช้ในการรับส่งเอกสารเพื่อทดสอบตามหน่วยงาน

ราชการต่างๆ ซึ่งไม่ได้ใช้เฉพาะในส่วนของกองช่างอย่างเดียว ถ้าส่วนใดกองใดมี

เหตุจ าเป็นต้องใชร้ถไม่เพียงพอก็ใช้รว่มกันเป็นส่วนกลาง  

 - เรื่องโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ เทศบาลต าบลบ้านแหวน งบประมาณ 

356,000 บาท จะเป็นโรงที่ใช้เก็บวัสดุที่มีขนาดใหญ่ เช่น เวที โต๊ะ เก้าอี้ หรือ

แผ่นที่ใช้ประกอบเวที รวมไปถึงการเก็บเอกสารต่างๆ ของแต่ละกอง เพื่อการเก็บ

รักษาให้มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย  

 - เรื่องโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลต าบลบ้านแหวน ในส่วนนี้จะ

ด าเนินการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ส าหรับพนักงาน และผู้มาติดต่องาน

ราชการ บริเวณพืน้ที่หนา้โรงอาหาร  

นายชุมพร  จาปัญญะ ชีแ้จงเพิ่มเติมส าหรับรถบรรทุก (ดีเซล) ที่ทางกองชา่งขอจัดซื้อ  

นายกเทศมนตรีฯ เนื่องมาจากหลายปัจจัย ด้วยรถที่เทศบาลฯ มีอยู่ตอนนี้ ต้องใช้หลายส่วน ถ้าช่วง

ไหนที่มีการออกพื้นที่ หรือออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ก็ต้องใช้รถ ซึ่งบางครั้งทางกอง

ช่างจะต้องออกส ารวจ หรือตรวจงานก็ไม่มีรถเพียงพอที่ใช้ออกไป รถที่ใช้อยู่

ปัจจุบันนี้อายุการใช้งานที่นาน ต้องส่งซ่อมบ่อย จึงต้องจัดซื้อรถเพื่อใช้งานต่างๆ 

ของเทศบาลฯ ซึ่งก็เป็นประโยชน์ 

 

/...ในส่วนของ 



-20- 

 - ในส่วนของโรงจอดรถ เทศบาลต าบลบ้านแหวน เป็นโรงจอดรถจักรยานยนต์ 

ส าหรับผู้ที่มาติดต่องานราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่

ตรงนี้มีเต็นท์ไว้เพื่อส าหรับจอดรถจักรยานยนต์ แต่หลังจากที่เกิดเหตุวาตภัยที่

ผ่านมาท าให้เต็นท์ช ารุดเสียหาย ซึ่งตอนนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งจึงจะด าเนินการก่อสร้าง

โรงจอดรถ ส าหรับผู้ที่มาติดตอ่งานราชการ และเจ้าหนา้ที่เทศบาลฯ 

 - เรื่องโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ เทศบาลต าบลบ้านแหวน  เพื่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บครุภัณฑต์่างๆ ให้มคีวามมดิชดิมากยิ่งขึน้ 

นายอินสม  สายขัด เรื่องการก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณพืน้ที่ด้านหน้าโรงอาหาร ผมคิดว่ามีความ  

สมาชิกสภาเทศบาล จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะก่อสร้าง เพราะที่ผา่นมาได้มาประชุมที่เทศบาลฯ รว่มกับก านัน

ผู้ ใหญ่บ้าน หรือชาวบ้าน ก็จะต าหนิในเรื่องสถานที่จอดรถจักรยานยนต์           

ไม่เพียงพอ และต้องจอดรถตากแดด ตากฝน ผมเห็นด้วยที่จะสร้างในส่วนนี ้

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น ผมขอสอบถาม หน้า 129 ค่าใช้สอย ค่ารังวัดแนวเขตที่ดนิสาธารณะประโยชน์ 

สมาชิกสภาเทศบาล อยากสอบถามว่างบประมาณในส่วนนี้สามารถใช้ในการรังวัดที่สาธารณะใน

หมู่บ้านได้หรือไม่  เพราะมีที่สาธารณะในหมู่บ้านที่ โดนรุกล้ าเข้ามาในเขต

สาธารณะ ทางผูใ้หญ่บ้านจะท าการสอบเขต ทางหมู่บ้านจะต้องออกค่าใช้จา่ยเอง 

จงึอยากสอบถามว่าถ้าทางหมู่บ้านจะท าการสอบเขตที่ดนิสาธารณะจะสามารถใช้

งบประมาณในส่วนนีไ้ด้หรอืไม่  

นางจรรยา  ศวิานนท์ ค่ารังวัดแนวเขตที่ดนิสาธารณะประโยชน์ ที่จัดตั้งงบประมาณในส่วนนีเ้พื่ออ านวย 

ผอ.กองช่าง ความสะดวกในส่วนของที่ดินที่จะใช้สร้างในโครงการของโครงสร้างพื้นฐานที่มี

ปัญหาเป็นล าดับแรกก่อน เพราะที่ผ่านมาเคยมีปัญหาในส่วนของหมู่ที่ 9 และ  

หมู่ที่ 10 ที่เป็นที่ดินสาธารณะ ซึ่งจะใช้แก้ปัญหาในส่วนนี้ก่อน แต่การรังวัดที่ดิน

สาธารณะขอให้ท าการเสนอเรื่องเข้ามาให้พิจารณาเป็นรายไป เนื่องจากต้องดู

งบประมาณด้วยว่าจะเพียงพอหรือไม่  

- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. - 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ผมขอเข้าสู่แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามใน  

ประธานสภาเทศบาล แผนงานนี ้

นายสว่าง  สายค าอ้าย ผมขอสอบถาม หน้า 143 งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการป้องกันและ 

สมาชิกสภาเทศบาล เฝา้ระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน อยากสอบถามว่าได้ด าเนินการโครงการ

ดังกล่าวนีบ้้างหรอืไม่ และได้ช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติดอย่างไรบ้าง  

นายชุมพร  จาปัญญะ ส าหรับโครงการป้องกันและเฝา้ระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน เมื่อก่อนได้ 

นายกเทศมนตรีฯ มีการส่งเยาวชนไปเข้าค่าย และอบรมในเรื่องดังกล่าว ซึ่งช่วงที่ผ่านมาทางฝ่าย

ปกครองไม่ได้ส่งรายชื่อที่จะให้มีการอบรม แต่ก็ต้องด าเนินการตั้งงบประมาณไว้

ตามระเบียบฯ  

/...นายบุญทา วงศ์มูล 
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นายบุญทา  วงศ์มูล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ          

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในแผนงานนี ้ 

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง ผมขอสอบถาม หน้า 145 งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการจัดงานวันเด็ก  

สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งงบประมาณ 100,000 บาท ถ้าด าเนินการจัดงานวันเด็ก งบประมาณที่ตัง้ไว้นี้

จะเพียงพอหรอืไม่  

 - หน้า 148 ค่าวัสดุ  วัสดุกีฬา เพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬา อยากสอบถามว่าจะ

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุกีฬา ให้กับหมู่บ้าน หรือจัดซื้อไว้เฉพาะส่วนของสนามกีฬา

เทศบาลฯ  

นายมงคล  กันธิยะ ผมขอสอบถาม หน้า 149 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ม้าหนิอ่อน อยากสอบถาม  

สมาชิกสภาเทศบาล ว่าจะจัดซื้อไปตั้งไว้ที่ไหน และตามที่ผมได้ดูในส่วนของรายละเอียดที่เกี่ยวกับ

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1989 วันที่  22 มิถุนายน 

2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผมยังไม่เข้าใจในเรื่องรายละเอียดตามระเบียบดังกล่าวนี ้

ช่วยชี้แจงในส่วนนีด้้วย 

นางสาวอณูพรรณ  มณีวงศ์ การจัดงานวันเด็ก งบประมาณที่ตัง้ไว้ 100,000 บาท ตั้งตามระเบียบ  

ผอ.กองการศึกษา การจัดงาน ซึ่งในระเบียบได้ระบุไว้ชัดเจนว่าเงินรางวัลหรือของรางวัลไม่เกิน    

ร้อยละ 30  

 - เรื่องวัสดุกีฬา ไม่ใชว่ัสดุกีฬาที่ซือ้ให้กับหมูบ่้าน แต่ซือ้ไว้ใช้ในส่วนของสนามกีฬา

เทศบาลฯ  

 - ส าหรับครุภัณฑ์ม้าหินอ่อน จัดซื้อไว้ที่สนามกีฬา เพราะปัจจุบันในสนามกีฬายัง

ไม่มีที่นั่ง ทั้งนักกีฬา หรือผู้ที่มาออกก าลังกายที่สนามกีฬา เพื่อเป็นการบริการ

ให้กับประชาชนที่มาใช้สนามกีฬา ได้มทีี่นั่งพักผอ่น 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 

2552 คือระเบียบในการซื้อครุภัณฑ์ ที่อยู่นอกเหนือบัญชีครุภัณฑ์ ซึ่งการซื้อ

ครุภัณฑ์ของทางเทศบาลจะมี ในบัญชี และนอกบัญชีครุภัณฑ์ระเบียบจะไม่

เหมือนกัน ถ้าเป็นในบัญ ชีครุภัณฑ์จะสามารถทราบราคาได้ เลย แต่ที่จะ

ด าเนินการจัดซื้อนี้ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องใช้ระเบียบดังกล่าวนี้ โดย

การตัง้คณะกรรมการเพื่อไปสืบราคาครุภัณฑ ์และคุณสมบัติ จงึตอ้งใชร้ะเบียบนี ้

นายชุมพร  จาปัญญะ ชีแ้จงเพิ่มเติม เรื่องโครงการจัดงานวันเด็ก งบประมาณที่ตัง้ไว้ 100,000 บาท  

นายกเทศมนตรีฯ ตามที่ผอ.กองการศึกษาได้ชี้แจงไปแล้ว ว่าการซื้อของรางวัล หรือการจัดงานได้ 

ไม่เกินร้อยละ 30 จงึตอ้งตัง้งบประมาณไว้ตามที่เห็นสมควร และใช้ได้จริง 

 

/...การจัดซือ้ 
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 - การจัดซื้อครุภัณฑ์ม้าหินอ่อน เนื่องจากได้พบปะประชาชนที่ได้ไปใช้พื้นที่สนาม

กีฬา ได้เสนอให้ทางเทศบาลฯ ว่าอยากให้มีโต๊ะเก้าอี้ เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการได้นั่ง 

ถ้ามีการจัดงานที่สนามกีฬา ส่วนนี้ก็จะเป็นประโยชน์ด้วย 

นายบุญทา  วงศ์มูล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ  

ประธานสภาเทศบาล นันทนาการหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่แผนงานการเกษตร มีสมาชิกท่านใดจะ

สอบถามในแผนงานนี ้

นายมงคล  กันธิยะ ผมขอสอบถามในแผนงานการเกษตรว่า ทางหน่วยงานการเกษตรมหีนังสอื 

สมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับการขอเมล็ดพันธุ์ หรือยามาทางเทศบาลฯ บ้างหรอืไม่ หรอืว่าในส่วนนี้ไม่

สามารถตั้งงบประมาณได้ เพราะที่ผ่านมาเคยมีการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับยา  

ฆ่าแมลง การขอเมล็ดพันธุ์ ซึ่งสามารถแจกใหก้ับชาวบ้านได้ 

นายขวัญชัย  ศิริ ขอชีแ้จงเรื่องการแจกเมล็ดพันธุ์ และสารเคมี ได้เคยด าเนินการหลายปีที่ผ่านมา 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ที่ตัง้งบประมาณ ในส่วนนั้นได้ เพราะมีประกาศภัยพิบัติเพลี้ยกระโดดระบาด ซึ่งก็

นานมากแล้ว ซึ่งจะต้องมีการประกาศภัยพิบัติก่อนถึงจะสามารถตั้งงบประมาณ

เบิกจ่ายได้  

นายบุญทา  วงศ์มูล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเรือ่งแผนงานการเกษตรหรอืไม่ ถ้าไม่มี 

ประธานสภาเทศบาล ผมขอเข้าสู่แผนงานงบกลาง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในแผนงานนี ้  

นายมงคล  กันธิยะ ผมขอสอบถาม หน้า 156 งบกลาง ส ารองจา่ย งบประมาณที่ตัง้ไว้ 996,057  

สมาชิกสภาเทศบาล บาท งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา อยากสอบถามว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในปี

ที่ผ่านมาได้ใชจ้า่ยทั้งหมดหรอืไม่ 

นายจรูญโรจน์  แก้วมณี เรื่องเงินส ารองจา่ย ปัจจุบันไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องตัง้งบประมาณเท่าไหร่  

ปลัดเทศบาลฯ เนื่องจากปีที่ผ่านมาตั้งงบประมาณน้อยและใช้ไม่เพียงพอจึงต้องมีการโอนเพิ่ม 

เพราะปีที่ผ่านมาเกิดเหตุสาธารณภัยหลายครั้ง และต่อไปก็ไม่ทราบได้ว่าจะเกิด

เหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่ จึงคิดว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 996,057 บาท 

ในปีนีจ้ะเพียงพอต่อการใช้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึน้มา แต่ถ้าหากงบประมาณดังกล่าว

ไม่พียงพอ เกิดเหตุติดต่อหลายครั้ง ก็สามารถจ่ายขายเงินสะสมโดยใช้อ านาจของ

นายกฯ ได้ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเร่งดว่น  

นายบุญทา  วงศ์มูล สอบถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าหากไม่มี  

ประธานสภาเทศบาล เชญิเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  

นายขวัญชัย  ศิริ ขออนุญาตรายงานท่านประธานสภาฯ ขณะนีอ้งค์ประชุมมคีรบ 12 ท่าน  

เลขานุการสภาฯ เชญิท่านประธานฯ ด าเนนิการตอ่ไป 

นายบุญทา  วงศ์มูล  เมื่อครบองค์ประชุมแลว้ ผมขอน าที่ประชุมเข้าสู่วาระที่ 1 วาระรับหลักการ 

ประธานสภาเทศบาล 

 

/...วาระที่ 1 
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  วาระที่ 1 วาระรับหลักการ 

นายบุญทา  วงศ์มูล  สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามครบทุกแผนงานแลว้ ต่อไปจะเป็นวาระรับหลักการ 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัด

เชยีงใหม่ ขอมตริับหลักการ โดยการยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 คน 

 ไม่เห็นชอบ  - คน 

  งดออกเสียง  1 คน  

 (รับหลักการในเวลา 13.30 น.) 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547  

ข้อ 103(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่

น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน  

 - ขอเชิญสมาชิกฯ ร่วมกันออกความคิดเห็น ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ      

แปรญัตติ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  

นายบุญทา  วงศ์มูล แจ้งให้สมาชิกฯ ร่วมกันพิจารณาและเสนอรายชื่อสมาชิกฯ โดยมีผู้รับรองสองท่าน 

ประธานสภาเทศบาล ประธานฯ สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวนกี่คน 

นายสว่าง  สายค าอ้าย ผมขอเสนอในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน  

สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้รับรอง  1. นายกมล อินทร์จันทร์ 

 2. นางสังวาลย์ ศรีวไิล 

นายบุญทา  วงศ์มูล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีผมขอมตเิห็นชอบ 

ประธานสภาเทศบาล ตามที่ท่านสท. สว่าง สายค าอ้าย เสนอให้แต่งตัง้คณะกรรมการ จ านวน 5 คน 

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมติโดยการยกมอื 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 คน 

  ไม่เห็นชอบ - คน 

  งดออกเสียง 1 คน  

  สรุป ให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน  

นายบุญทา  วงศ์มูล  ประธานสภาฯ สอบถามมสีมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ        

ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติหรอืไม่ ประธานฯ แจง้ให้สมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   

คนที่ 1  

 

/...นายกมล อนิทร์จันทร์ 
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นายกมล  อินทร์จันทร์ ผมขอเสนอ นายสว่าง สายค าอา้ย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  

สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้รับรอง 1. นายปั๋นแก้ว ศรบีุญเรอืง 

  2. นางมงคล กันธิยะ 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ประธานสภาฯ สอบถามมสีมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ        

ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ 1 อีกหรอืไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายสว่าง สายค าอ้าย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

คนที ่1 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอื 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 10 คน 

 ไม่เห็นชอบ - คน 

  งดออกเสียง 2 คน (ผูถู้กเสนอชื่อ และประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ประธานฯ แจ้งให้สมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2   

ประธานสภาเทศบาล   

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ผมขอเสนอ นายอินสม สายขัด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้รับรอง 1. นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น 

 2. นายสว่าง ธิลา 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ประธานสภาฯ สอบถามมสีมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ        

ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ 2 อีกหรอืไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายอินสม สายขัด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ       

คนที ่2 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอื 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 10 คน 

  ไม่เห็นชอบ - คน 

  งดออกเสียง 2 คน (ผูถู้กเสนอชื่อ และประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ประธานฯ แจ้งให้สมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

ประธานสภาเทศบาล   

นายมงคล  กันธิยะ ผมขอเสนอ นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้รับรอง 1. นายอุดม ปินตา 

  2. นายสว่าง ธิลา 

 

 

/...นายบุญทา วงศ์มูล 
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นายบุญทา  วงศ์มูล  ประธานสภาฯ สอบถามมสีมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ        

ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ       

คนที ่3 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอื 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 10 คน 

  ไม่เห็นชอบ - คน 

  งดออกเสียง 2 คน (ผูถู้กเสนอชื่อ และประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ประธานฯ แจ้งให้สมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

ประธานสภาเทศบาล   

นายสมบูรณ ์ ยารังฝั้น ผมขอเสนอ นายอุดม ปินตา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  

สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้รับรอง  1. นางมงคล กันธิยะ 

  2. นายสว่าง ธิลา 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ประธานสภาฯ สอบถามมสีมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ        

ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ 4 อีกหรอืไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายอุดม ปินตา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอื 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 10 คน 

  ไม่เห็นชอบ - คน 

  งดออกเสียง 2 คน (ผูถู้กเสนอชื่อ และประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานฯ แจ้งให้สมาชิกฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 

ประธานสภาเทศบาล   

นายอินสม  สายขัด ผมขอเสนอ นางสังวาลย์ ศรีวไิล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้รับรอง  1. นายกมล อินทร์จันทร์ 

  2. นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ประธานสภาฯ สอบถามมสีมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ        

ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ 5 อีกหรอืไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอลงมติ ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นางสังวาลย์ ศรีวิไล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 

5 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอื  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 10 คน 

  ไม่เห็นชอบ - คน 

 งดออกเสียง 2 คน (ผูถู้กเสนอชื่อ และประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

/...นายบุญทา วงศ์มูล 



-26- 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ได้สอบถามตอ่ที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ  

ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติคนที่ 5 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอชื่อ ผมขอสรุปรายชื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน ดังนี้ 

  1. นางสว่าง  สายค าอ้าย 

  2. นายอินสม  สายขัด 

  3. นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น 

  4. นายอุดม   ปินตา 

  5. นางสังวาลย์  ศรวีิไล 

  ส าหรับการนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ผมขอใช้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2547         

ข้อ 109 ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ นัดวันและเวลาในการประชุมสภา

ต่อไป 

 - ประธานฯ หารือกับที่ประชุมว่าจะให้คณะกรรมการประชุมหลังจากประชุมสภา

แล้วเสร็จ หรอืจะพักการประชุม 

นายสว่าง  สายค าอ้าย ผมขอเสนอใหพ้ักการประชุมสภาฯ ช่ัวคราว  

สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้รับรอง  1. นายสว่าง ธิลา 

  2. นายอุดม ปินตา 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ประธานฯ สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่  

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบให้พักการประชุมสภาฯช่ัวคราว สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ 

ผมขอมตโิดยการยกมอื 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 คน 

  ไม่เห็นชอบ - คน 

  งดออกเสียง 1 คน  

นายขวัญชัย  ศิริ ผมขอนัดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใน เวลา 13.48 น. 

เลขานุการสภาฯ 

- พักการประชุมสภาฯ 15 นาท ีเวลา 13.48 - 14.05 น.- 

 

 

 

 

 

/...นายสมศักดิ์ อินสุข 
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นายสมศักดิ์  อินสุข  ขอมอบหมายใหเ้ลขานุการสภาฯ แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

รองประธานสภาเทศบาล 

นายขวัญชัย  ศิริ ขออนุญาตชีแ้จงคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

เลขานุการสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ เป็น

คณะกรรมการแปรญั ตติทั้ งหมด  5 ท่ าน โดยมี  นายสว่าง สายค าอ้ าย           

เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติ นายอินสม สายขัด, นายอุดม ปินตา และนางสังวาลย์      

ศรีวิไล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วย

ข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.2547 แก้ ไขเพิ่ ม เติมถึ งฉบับที่  2        

พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสามญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

นายสมศักดิ์  อินสุข  สอบถามในที่ประชุมสภาฯ ว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอวันรับค าแปรญัตติหรอืไม่ 

รองประธานสภาเทศบาล 

นายอินสม  สายขัด ผมขอเสนอวันรับค าแปรญัตติ วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึงวันเสารท์ี่  

สมาชิกสภาเทศบาล  18 สิงหาคม 2561 (ในเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.)  

ผู้รับรอง 1. นายอุดม ปินตา 

  2. นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น 

นายสมศักดิ์  อินสุข  สอบถามในที่ประชุมสภาฯ ว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอวันรับค าแปรญัตติเพิ่มเติม 

รองประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบวันรับค าแปรญัตติตามที่ท่านสท.อินสม      

สายขัด ได้เสนอมาวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึงวันเสารท์ี่ 18 สิงหาคม 

2561 (ในเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 คน 

  ไม่เห็นชอบ  - คน 

  งดออกเสียง  1 คน  

 ส่วนก าหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติทางคณะกรรมการแปรญัตติ

จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าแปรญัตติ ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อน

จะมีการประชุมไม่นอ้ยกว่า 24 ช่ัวโมง และจะมีหนังสอืแจง้ให้ทราบอีกครั้ง 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายสมศักดิ์  อินสุข  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ  

รองประธานสภาเทศบาล ประธานสภาฯ อนุญาตใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรือ

แสดงความคิดเห็นได้ 

/...นายสมเกียรต ิตาสีมูล 
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นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ผมอยากฝากเรื่องการบ ารุงรักษาเลื่อยโซ่ยนต์ และเรื่องสนามกีฬาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผมสังเกตเห็นสนามหญ้าของสนามกีฬา มีหญ้าหลายชนิดปนกันดูแล้วไม่สวยงาม 

อยากเสนอให้มีการปรับปรุงในส่วนของสนามหญ้า ถ้าสามารถด าเนินการได้จะ

เป็นสิ่งที่ดี 

นายมงคล  กันธิยะ การตดิตั้งไฟกิ่งถนนสายหลักหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 10 ถนนสายหน้าวัดชา้งหม้อ  

สมาชิกสภาเทศบาล เชื่อมเขตติดต่อกับต าบลสันผักหวาน ไม่ทราบว่าทางท่านนายกฯ ได้ประสานงาน

กับทางอบจ. หรือไม่ อยากทราบว่าในปี 2562 จะได้ งบประมาณในการ

ด าเนนิการหรอืไม่ ซึ่งเป็นงบประมาณของทางอบจ. ในการด าเนินการ 

 - สอบถาม Internet หมู่บ้านที่ใช้งบประมาณในการติดตั้งไปมากพอสมควร อยาก

ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประเมินการใช้งานในส่วนนี้บ้างหรือไม่ และมีความ

คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใชด้ าเนนิการไปหรือไม่ 

นายสว่าง  สายค าอ้าย อยากหารอืเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ และซือ้ถุงขยะ  

สมาชิกสภาเทศบาล อยากปรึกษาในที่ประชุมว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร หรืออธิบายอย่างไรให้

ชาวบ้านได้เข้าใจ ในเรื่องการเสียค่าธรรมการจัดเก็บขยะ และการซื้อถุงขยะ หรือ

จะต้องท าการลดในส่วนของค่าธรรมเนียมลงอีก อยากฝากใหพ้ิจารณาในส่วนนีด้้วย 

 - เรื่องเสียงตามสาย อยากทราบว่าปัจจุบันนี้เสียงตามสายใช้การได้กี่หมู่บ้าน 

หรือว่าเสียทั้งหมดทุกหมู่บ้าน เพราะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาและหารือกันมาตลอด 

อยากใหช่้วยชี้แจงในส่วนนีด้้วย 

นายกมล  อินทร์จนัทร์ อยากฝากทางฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดท าเทศบัญญัติ ประจ าปี 2562  

สมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งงบประมาณในส่วนที่จะด าเนินการ

ด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างลดลงกว่าปีที่ผ่านมา และฝากเรื่องโครงการของแต่ละ

หมูบ่้านที่ยังด าเนินการไม่สิน้สุด ให้พิจารณาในส่วนนีด้้วย 

 - เรื่องการจัดเก็บขยะภายในต าบล ได้รับการสอบถามจากชาวบ้านมาว่าต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บแล้ว และยังต้องเสียค่าซื้อถุงขยะอีกซึ่งค่าใช้จ่ายจะ

เพิ่มจากแบบเดิมที่เคยจัดเก็บ 40 บาท ถ้าเป็นไปได้ขอให้แก้ปัญหาในส่วนนีด้้วย 

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื่องการบ ารุงรักษาเลื่อยโซ่ยนต์ อาจจะจัดให้มผีูดู้แลในการใชโ้ดยตรง 

นายกเทศมนตรีฯ ส่วนเรื่องสนามกีฬา ผมได้คิดว่าจะตั้งงบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุงสนาม

ทั้งหมด แต่ครั้งนี้ยังด าเนินการไม่ทัน และไม่ได้ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ ท าให้ต้อง

ชะลอในส่วนนี้ไปก่อน  

 - เรื่องโครงการติดตั้งไฟกิ่ง ถนนสายหลักหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 10 ที่ท่านสท.มงคล 

ได้สอบถาม ซึ่งผมได้เข้าไปทางอบจ. กับท่าน ส.อบจ. และได้พูดคุยกับทางหัวหน้า

ช่างได้บอกมาว่าในปี งบประมาณ 2562 จะด าเนินการบรรจุเข้าในแผนพัฒนาฯ   

เพื่อจะได้ด าเนินการก่อสรา้งต่อไป ท่านไม่ตอ้งกังวลในส่วนนี้ 

/...โครงการ 
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 - โครงการ Internet ชุมชน ได้ติดตั้งทั้ง 18 จุด ทั้งต าบล แต่ยังไม่ทั่วถึง ตามที่

สอบถามชาวบ้าน หรือผู้ที่รับบริการ ก็จะมีสัญญาณปรากฏขึ้นมาว่ามีการใช้งาน 

Internet ตลอด   

 - เรื่องการตั้งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ในส่วนของค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างมีงบประมาณที่ลดลง ขอชี้แจงใหเ้ข้าใจร่วมกัน ว่ามีหลายปัจจัยที่ท าให้

งบประมาณเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเบี้ยยังชีพ ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม , งบบุคลากร ที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากมีบุคคลากรเพิ่มขึ้น หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน 

นอกจากที่จะใช้จา่ยจากเทศบัญญัติฯ ซึ่งต่อไปในอนาคตถ้ามีงบประมาณคงเหลือ

ก็สามารถใช้จ่ายเงนิสะสมได้ 

นายเจริญ อุเต็ม เรื่องการเสียค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ซึ่งได้เคยขออนุมัติปรับลด 

รองนายกเทศมนตรีฯ ค่าธรรมเนียมเหลือ 30 บาท ซึ่งในการก าหนดการจัดเก็บค่าขยะ ได้ทดลองมา

หลายวิธีแล้วจากเดิมที่เสียค่าธรรมเนียมกับเทศบาลฯ และจะได้รับถุงขยะ แต่ก็

เป็นปัญหากับทางส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ต าหนิมาว่าไม่ใช่หน้าที่ของทาง

เทศบาลฯ ที่จะต้องแจกถุง หลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนวิธีการเป็นการแจกถังขยะ จะ

ใช้ถุงอะไรใส่ขยะก็ได้ แต่ก็เจอปัญหาเรื่องขยะแอบแฝง ถุงขยะไม่มีตราสัญลักษณ์ 

และต้องเก็บขยะแฝงไปด้วยทั้งหมด ท าให้จ านวนขยะเพิ่มมากขึ้น จึงหาทางแก้ไข

ปัญหาในส่วนนี้โดยการท าถุงที่มีตราสัญลักษณ์ อสม. โดยการซื้อถุงขยะ ซึ่งทาง

เทศบาลฯ ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ แต่ท าการลดค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ 

โดยยึดหลักการใช้ถุง ขอชี้แจงว่าถ้าจะไม่ให้เสียค่าธรรมเนียม แต่ซื้อเฉพาะถุง 

ทางเทศบาลจะต้องรับภาระในการน าขยะไปทิ้ง แต่ละปี ซึ่งก็ใช้งบประมาณมาก

พอสมควรในการน าไปทิ้ง และการที่จะปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งต้องผ่านการ

ประชาคม เพื่อขอความเห็นจากชาวบ้านด้วย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหากัน

ต่อไป 

 - เรื่องเสียงตามสาย ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาทางท่านรองธีณภัทร ได้ประสาน

กับทางผู้ที่มีความรู้โดยตรงด้านเสียงตามสายให้มาตรวจสอบ จะต้องได้รื้อระบบ

สายน าเสียงทั้งหมดที่ท าการติดตั้ง ปัจจุบันนี้เสียงตามสายดังเฉพาะหมู่ที่ 4 และ

หมู่ที่ 5 เฉพาะส่วนที่ใช้แอมป์ของเทศบาลฯ เท่านั้น ทางฝ่ายบริหารไม่ได้นิ่งนอน

ใจได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ตลอด 

นายอินสม  สายขัด เรื่องถนนสายหลักหมู่ที่ 6 ตอนนี้ทางชาวบ้านได้ชว่ยกันน าหนิคลุกไปลงตรงจุดที่ 

สมาชิกสภาเทศบาล ช ารุดเสียหาย แต่ก็ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร อยากฝากให้ทางบริหารได้แจง้ทาง

ช่างให้ด าเนินการตรวจสอบถนนในส่วนนี้อีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน

ของชาวบ้าน  

 

/...นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น 
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นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น อยากเสนอความเห็นเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ 

สมาชิกสภาเทศบาล ลดค่าธรรมเนียม เหลือ 20 บาท ผมคิดว่าคงเป็นที่น่าพอใจของชาวบ้าน         

ถ้าสามารถด าเนินการลดค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ได้  

 - ฝากเรื่องการส ารวจฝารางระบายน้ าภายในซอย หมู่ที่ 10 อยากให้ส ารวจใน

ส่วนนี้อีกครั้ง เพราะมีฝารางบางจุดที่เดิมท าไว้ไม่ดีเท่าที่ควร มีช่องว่างที่ใหญ่อาจ

เป็นอันตรายกับชาวบ้านได้ 

 - สอบถามเรื่องที่สาธารณะในต าบลอีกครั้ง อยากทราบว่าเป็นความรับผิดชอบ

ของใคร เทศบาลฯ เป็นผู้รับผิดชอบใช่หรือไม่ อยากให้ตั้งงบประมาณไว้ หากเกิด

กรณีรุกล้ าที่สาธารณะ จะได้มงีบประมาณที่ใชใ้นการตรวจสอบได้  

นายมงคล  กันธิยะ เรื่องค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ ปัญหาของชาวบ้านเท่าที่ทราบมา 

สมาชิกสภาเทศบาล คือเรื่องการซื้อถุงขยะ และการจา่ยค่าธรรมเนียม บางรายมีการจา่ยค่าธรรมเนียม 

แล้วต้องไปซื้อถุง ซึ่งบางรายไม่จ่ายค่าธรรมเนียม แต่ไปซื้อเฉพาะถุงขยะตาม

ร้านค้า จึงเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับชาวบ้านที่เสียค่าธรรมเนียมตลอด อยากให้

หาทางแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ 

 - ปัญหาเรื่องเสียงตามสายที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ขอเสนอให้ทางฝ่ายบริหาร

รีบหาทางแก้ไขปัญหาในส่วนนี้โดยเร็ว 

นายเจริญ อุเต็ม การจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมเสียงตามสาย ได้ตัง้งบประมาณไว้ในส่วน  

รองนายกเทศมนตรีฯ การซ่อมแซม 300,000 บาท และได้สอบถามทางท่านรองธีณภัทรที่ได้ติดต่อ

ทางช่างมาตรวจสอบเรื่องเสียงตามสาย อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการตรวจสอบ ว่า

เสียจุดใดบ้าง ทั้งหมดกี่ตัว และส่งรายละเอียดการซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ต้องใช้

ต่างๆ รายงานให้กับเทศบาลฯ ต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมเท่าไหร่ ต้องมีการ

ตรวจสอบเปรียบเทียบราคา ซึ่งต้องด าเนินการอีกหลายขั้นตอน ให้เป็นไปตาม

ระเบียบฯ อยากใหทุ้กท่านได้เข้าใจในเรื่องขั้นตอนการด าเนินการดว้ย  

นายมงคล  กันธิยะ ผมขอสอบถามเกี่ยวกับการตัง้งบประมาณตามเทศบัญญัติ ประจ าปี 2562  

สมาชิกสภาเทศบาล อยากสอบถามว่าอัตราค่าตอบแทนของสมาชิกสภาฯ มีโอกาสจะเพิ่มหรอืไม่  

นายขวัญชัย  ศิริ ขอให้ท่านเปิดเทศบัญญัติฯ ปี 2562 หนา้ที่ 3 ท่านจะเห็นในส่วนของตาราง  

เลขานุการสภาฯ รายรับจริง การเปรียบเทียบรายได้ มาจากรายรับจริง ซึ่งรายรับจริงจะเป็นฐานใน

การตั้งงบประมาณในปีถัดไป ที่ตั้งงบประมาณปี 2562 จ านวน 80,000,000 

บาท เพราะด าเนินการได้จริงในปี 2560 และมีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากเงินเดือนพนักงานที่จะเพิ่มขึ้นตามระดับต าแหน่ง ซึ่งในส่วนนี้ทุกท่าน

ทราบดี และรวมไปถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่งบประมาณเพิ่มขึ้น ขอชี้แจงว่าท่านจะ

ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราเดิม เนื่องจากรายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน ไม่ถึง 

50 ล้านบาท 

 

/...นายเจริญ อุเต็ม 
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นายเจริญ อุเต็ม ผมได้ไปประชุมที่สาธารณสุขจังหวัด ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการตดิสติ๊กเกอร์ 

รองนายกเทศมนตรีฯ ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ เพราะเทศบาลฯ ในอ าเภอหางดงถูกด าเนินการใน

เรื่องนี้ไปแล้วหลายเทศบาลฯ เพราะไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่  ขอชี้แจงให ้ 

ทุกท่านได้รับทราบในส่วนนีด้้วย 

นายสมศักดิ์  อินสุข สอบถามในที่ประชุมว่า  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าหาก 

รองประธานสภาเทศบาล ไม่ม ีขอปิดการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  :   15.05 น. 

 

                               ลงชื่อ               ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม                         
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             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน  
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