
ระเบียบวาระการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่ 3/2561  คร้ังท่ี 2 

วัน พุธ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้นสอง  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.๑ แนวทางการรับลงทะเบียนผูม้ีสิทธิรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

1.2 แจ้งที่ประชุมสภาฯ นายอุดม ปินตา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตลาป่วย         

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาฯ ได้ เนื่องจากป่วยฉุกเฉินพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล     

นครพิงค ์เชยีงใหม่ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

           2.1  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

  2.2  - 

ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถามทั่วไป 

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

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.๑ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 5.1.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 (วาระที่ 2 แปรญัตติ) 

 5.1.2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 (วาระที่ 3 ลงมต)ิ 

5.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 12 ซอย 2/1) 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

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

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

วัน พุธ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุมชั้นสอง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ผู้มาประชุม  ๑2  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 -ลาป่วย- 

12. นายมงคล กันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ มงคล กันธิยะ 

13. นายขวัญชัย ศริิ เลขานุการสภาฯ ขวัญชัย ศริิ 

      

ผู้เข้าร่วมประชุม  11   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. นายอุดร กองแก้ว ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข อุดร กองแก้ว 

9. นางกาญจนา ขัดชุม่แสง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ กาญจนา ขัดชุม่แสง 

10. นางสาวนฤมล พงศธ์ิ ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นฤมล พงศธ์ิ 

11. 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 แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ประธานฯ มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชน อธิบายรายละเอียดใหก้ับที่ประชุม 

ประธานสภาเทศบาล เพื่อรับทราบ 

นางกาญจนา ขัดชุ่มแสง หลักเกณฑ์การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุตามนัยข้อ 7 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 แยกเป็นระยะเวลาในการ

ลงทะเบียน ดังนี้ 

 1. การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคม-

กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561) - ผูสู้งอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ

สูงอายุตั้งแต่มกราคม-กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561) จะมีสิทธิได้รับ

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 - ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ 

2562) ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 

2561 (ปีงบประมาณ 2561) จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไป

จากเดือนที่มอีายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

 2. การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-

พฤศจิกายน 2561 (ปีงบประมาณ 2562) - ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี

บริบูรณ์แล้วและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ใบปีงบประมาณถัดไป 

(ปีงบประมาณ 2563 ) ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 

2563 (1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 ประธานฯ แจ้งที่ประชุมสภาฯ นายอุดม ปินตา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาต    

ลาป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาฯ ได้  เนื่องจากป่วยฉุกเฉินพักรักษาตัวอยู่

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชยีงใหม่ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

/...ระเบียบวาระที่ 2 
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ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

นายขวัญชัย  ศิริ ระเบียบวาระนีเ้ป็นการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง เป็นการประชุมสมัย 

เลขานุการสภาฯ สามัญที่ 3/2561 ครั้งที่  1 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561     

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. รายงานทั้งหมด 31 หน้า กล่าวโดยสรุป ระเบียบ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง คือ 1.๑ การประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560 ถึงมีนาคม 2561) และ1.2 

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม มีการรับรองรายงานการประชุม 1 

ครั้ง คือ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 

3 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุม 

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

ระเบียบวาระที่4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี,

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) มี 3 เรื่อง 5.1 ขออนุมัติโอน

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลหัตถกรรม

ไม้แกะสลักบ้านแหวน (ศูนย์ไชโย)) รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุม

หน้าที่ 5-7 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง , 5.2     

ขออนุมัติ โอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (CCTV)) รายละเอียด

ปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่ 7-9 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง   

งดออกเสียง 1 เสียง ,5.3 ร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) รายละเอียดปรากฏใน

รายงานการประชุมหน้าที่ 9-27 นายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้แถลงหลักการและ

เหตุผล ในการน าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ร่างงบประมาณนี้ได้น าเสนองบประมาณ 80,000,000 บาท 

ปรากฏในหน้าที่ 11 จากนั้นประธานสภาได้หารอืในที่ประชุมมมีตเิห็นชอบทุกท่าน

ว่าให้พิจารณาตามรายแผนงานเริ่มจากแผนงานบริหารงานทั่วไป จนถึงแผนงาน

สุดท้ายคือแผนงานงบกลาง ซึ่งได้มีการอภิปรายสอบถามรายละเอียดปรากฏใน

รายงานการประชุมที่ได้น าส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบแล้ว  

/...เมื่อพิจารณา 
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 เมื่อพิจารณาครบทุกแผนงานแล้ว ปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที่ 22-23 

ท่านประธานสภาฯ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีองค์ประชุมครบทั้ง 12 ท่าน 

และท าการลงมติ ในขั้นรับหลักการ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เห็นชอบ 11 คน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 

1 คน รับหลักการในเวลา 13.30 น. จากนั้นด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติ เพื่อรับค าแปรญัตติ ลงความเห็นชอบที่ 5 ท่าน มีการเสนอชื่อและผู้

รับรอง ตามกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย 5 ท่าน คือ 1.

นายสว่าง สายค าอ้าย ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 2.นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น 

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 3.นายอินสม สายขัด 4.นายอุดม ปินตา และ

5. นางสังวาลย์ ศรีวิไล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จากนั้นเป็นการหารือในที่

ประชุมจะใช้เวลารับค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ และสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ แต่

ทั้งนี้ตามระเบียบต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่ที่สภาฯ ได้มีมติรับหลักการ  

ซึ่งมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 

2561 ถึงวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 (ในเวลา 08.30 น.- 16.30 น.) 

ข้อความส่วนนี้ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมหน้าที่ 27 ซึ่งมีมติเห็นชอบ 11 

เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากนั้นเข้าสู่วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ซึ่งรายละเอียดนั้นจะ

ปรากฏในรายงานการประชุมเริ่มตั้งแต่หน้าที่ 27-31 รายงานการประชุมได้รับ

การตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และคณะกรรมการสามัญ

ตรวจรายงานการประชุมสภาทั้ง 3 ท่านได้ลงนามแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบ

ความถูกต้อง และหากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งทางเลขานุการสภาฯ ได้ท าการ

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

นายบุญทา  วงศ์มูล  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานรายละเอียดทั้งหมดว่าจะต้องมีการ      

ประธานสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมตรงจุดใดบ้าง ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบความ

ถูกต้องอีกครั้ง สอบถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม

หรือไม่ ถ้าหากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน     

การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

สมาชิกท่านใดเห็นชอบผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้  

มติท่ีประชุม   รับรอง          10    คน 

  ไม่รับรอง  -   คน 

  งดออกเสียง  1 คน 

 มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2561 คร้ังท่ี 1 

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
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ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถามทั่วไป 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

4.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาค าแปรญัตติ 

 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายบุญทา  วงศ์มูล เรียนเชญิประธานคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นช้ีแจงผลการประชุม 

ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสว่าง สายค าอ้าย          ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

สมาชิกสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภาเทศบาลต าบล 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ บ้านแหวนได้แต่งตั้งและมอบหมายในการประชุมสมัยสามัญที่ 3 / 2561 ครั้งที่ 

1 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่

รับค าแปรญัตติตามที่ได้รับมอบหมายและได้มีการประชุมเพื่อรับค าแปรญัตติใน

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2561 (ในเวลา 08.30 น.    

ถึงเวลา 16.30 น.) คณะกรรมการแปรญัตติได้เลือกประธานกรรมการแปรญัตติ 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และได้มีมติให้ นายสว่าง สายค าอ้าย เป็นประธาน

กรรมการแปรญัตติ และปรากฏว่าไม่มีผู้ใด แจ้งความประสงค์ในการยื่นแบบขอ

เสนอแปรญัตติ ดังนั้น จึงขอน าส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับรับหลักการ) ส่งคืนให้ประธานสภาเทศบาล เพื่อ

ด าเนนิการตอ่ไป 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 5.1.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 (วาระที่ 2 แปรญัตติ)  

นายบุญทา  วงศ์มูล ต่อไปจะเป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ในระเบียบวาระที่ 

ประธานสภาเทศบาล 5.1.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(วาระที่ 2 แปรญัตติ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ในการ

พิจารณาร่างขอ้บัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปร

ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมท้องถิ่นจะได้ลง

มตเิป็นอย่างอื่น 

/...เนื่องจาก 

-7- 



 - เนื่องจากไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติไม่ได้สงวน

ความเห็นไว้ ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 50  

นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการสภาฯ ตรวจสอบจ านวนสมาชิก 

ประธานสภาเทศบาล  ก่อนที่จะด าเนินการลงมติ อ้างถึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 27 การประชุมสภาเทศบาลฯ ต้อง

มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

จึงจะเป็นองค์ประชุม (มอบหมายให้เลขานุการสภา ตรวจสอบว่าครบองค์ประชุม

ที่จะด าเนนิการลงมติได้หรือไม)่ 

นายขวัญชัย  ศิริ ขออนุญาตรายงานท่านประธานฯ ขณะนีม้ีองค์ประชุม 11 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน 

เลขานุการสภาฯ ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปของการพิจารณาร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2 วาระ

แปรญัตติ) 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ต่อไปจะด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ตามระเบียบวาระที่  

ประธานสภาเทศบาล 5.1.1 การลงมติของสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน วาระที่ 2 แปรญัตติ ผมจะขอ

มติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขอ้ 78 ล าดับการลงมตินัน้ ให้ลง

มตใินญัตติสุดท้ายก่อน แล้วย้อนเป็นล าดับไปตามญัตติตน้ 

 1. ขอมติท่ีประชุมสภา สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติ  

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  - คน 

  ไม่เห็นชอบ 10 คน 

  งดออกเสียง  1 คน  

 2. ขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ

แปรญัตติ คอืให้คงร่างเดิมตามที่รับหลักการ เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561  

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 10 คน 

  ไม่เห็นชอบ  - คน 

  งดออกเสียง  1 คน  
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 5.1.2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 (วาระที่ 3 ลงมติ) 

นายบุญทา  วงศ์มูล เมื่อสมาชกิสภาเทศบาล ได้ให้ความเห็นชอบ วาระที่ 2 แปรญัตติแลว้ 

ประธานสภาเทศบาล จะด าเนินการประชุม ในระเบียบวาระที่  5.1.2 เข้าสู่วาระที่  3 วาระลงมติ  

ระเบียบที่เกี่ยวข้องในวาระนี้คือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554     

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการ

พิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ในวาระที่ 3 นี้ จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ ฉะนั้น ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบ

ให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

ให้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป   

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 10 คน 

 ไม่เห็นชอบ  - คน 

 งดออกเสียง  1 คน 

นายขวัญชัย  ศิริ หลังจากที่สภาฯ ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ใหเ้ป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 

เลขานุการสภาฯ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 แล้ว จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 62 ภายในเจ็ด

วันนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ ด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณี

เทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาล ส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายกอ าเภอ เพื่อ

ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร    

ให้ประธานสภาส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา ผู้ว่าราชการจังหวัดต้อง

พิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้เสร็จ และส่งคืนประธานสภาเทศบาล 

ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด

พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด

เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัตินัน้  

 ต่อไปทางฝ่ายกิจการสภาฯ จะได้เรง่จัดท ารายงานการประชุม 
 

5.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       

หมู่ที่ 12 ซอย 2/1) 

นายบุญทา  วงศ์มูล แจ้งให้นายกเทศมนตรี เจา้ของญัตตไิด้ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น 

ประธานสภาเทศบาล เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความเข้าใจ 

/...นายชุมพร จาปัญญะ 
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นายชุมพร  จาปัญญะ 5.2 ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

นายกเทศมนตรฯี  รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 12 ซอย 2/1)  

 หลักการ 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงาน

เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 113 โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 2/1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 

ยาว 74.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 259 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ย 0.20 เมตร งบประมาณตั้งไว้ 140,000 บาท 

(หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) นั้น 

 เหตุผล 

 เนื่องจากประชาชนและผู้น าชุมชน หมู่ที่ 12 ขอปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายทางดังกล่าว และได้ด าเนนิการก่อสร้างเสร็จสิ้น

ไปแล้ว โดยใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงเป็นผลให้

ขนาดความกว้างของถนนที่จะด าเนินการก่อสร้างในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.

2561 เหลือความกว้างเพียง 3.00 เมตร ซึ่งตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ก าหนดขนาดกว้างของถนนไว้ที่ 

3.50 เมตร จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โดยเสนอต่อสภาเทศบาลต าบล

บ้านแหวน เพื่อพิจารณาดังนี้ 

 ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 2/1 

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 74.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 259 

ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ย  0.20 เมตร 

งบประมาณตั้งไว้ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 

 ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 2/1 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 222 

ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณตั้งไว้ 123,000 บาท (หนึ่งแสน

สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแหวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเห็นควรเสนอประธานสภาเทศบาลฯ     

เพื่อพิจารณาบรรจุเขา้ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ ต่อไป 

 

 

/...โครงการ 
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 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 ซอย 2/1 ตามที่ตั้งไว้ใน

เทศบัญญัติ มีความกว้าง 3.50 เมตร แต่เนื่องจากได้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ

ก่อสร้างรางระบายน้ า ท าให้ความกว้างไม่ถึง 3.50 เมตร ตามที่ได้ตั้งไว้ ในเทศ

บัญญัติ จงึขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงตามโครงการดังกล่าว  

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม  

ประธานสภาเทศบาล หรอืแสดงความคิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที่ 5.2 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ผมขอสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี่ 12 ซอย 2/1 

สมาชิกสภาเทศบาล ตามข้อความเดิมจะมีค าว่าพร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ย 0.20 เมตร แต่ข้อความที่

ขอเปลี่ยนแปลงใหม่นั้น ไม่มีค าว่าพร้อมหินคลุกไหล่ทาง อยากทราบรายละเอียด

ในส่วนนี ้ขอให้ช้ีแจงดว้ย   

นายวรวัจน์  บุญญผลานันท์ ตามเอกสารประกอบที่ทุกท่านได้รับ ในแบบปร.4 ฉบับเดิม จะมีหนิคลุกไหล่ทาง 

รองปลัดเทศบาลฯ เฉลี่ย 0.20 เมตร ในรายการที่ 8 ซึ่งจะมีการประมาณการราคาไว้ แต่ในแบบ 

ปร.4 ฉบับใหม่ จะมีเพียงข้อความแต่จะไม่มีราคาที่ประมาณการ คอืจะไม่มีการใช้

หนิคลุกไหล่ทางในส่วนนี้ 

นายพิทักข์พงค ์ เมธังกูร ในส่วนของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 ซอย 2/1  

วิศวกรโยธา ตอนที่ช่างท าการส ารวจครั้งแรก ได้ขนาดกว้าง 3.50 เมตรพร้อมหินคลุกไหล่

ทางเฉลี่ย 0.20 เมตร แต่ต่อมาทางหมู่ที่ 12 ได้ของบประมาณในการจ่ายขาด

เงินสะสมเพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า จงึท าให้ผิวถนนหายไป 50 ซม. ซึ่งก็พอดีกับ

ทั้งสองขา้งทาง จงึตัดหนิคลุกไหล่ทางออก   

นายบุญทา  วงศ์มูล  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีผู้อภปิรายแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอลงมต ิประธานสภาฯ ขอมตทิี่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  

 5.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 2/1) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมต ิโดยการยกมือ

ขึน้เหนอืศรีษะ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 10 คน 

  ไม่เห็นชอบ  - คน 

  งดออกเสียง  1 คน 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ  

ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาฯ อนุญาตใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรือ

แสดงความคิดเห็นได้ 

/...นายปั๋นแก้ว ศรีบุญเรอืง 
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นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง สอบถามเรื่องเสียงตามสายชาวบ้านได้สอบถามเรื่องการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ 

สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมานานแล้ว อยากทราบว่ามีความบกพร่องตรง

ส่วนไหนขอทราบความชัดเจนในส่วนนี้ และอยากให้รีบหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อ

ประโยชน์กับชาวบ้านต่อไป  

นายอินสม  สายขัด เรื่องเสียงตามสายผมก็อยากใหท้างเทศบาลฯ เร่งหาทางแก้ไขปัญหา  

สมาชิกสภาเทศบาล และท าให้ดีขึ้น เพราะผมก็เห็นว่าเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมานานพอสมควรแล้ว    

ทางชาวบ้านก็ได้ต าหนิมาทางสมาชิกฯ และทางเทศบาลฯ ให้รีบหาทางแก้ไข

ปัญหาดว้ย 

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น สอบถามเรื่อง Internet Wifi หมูบ่้าน ซึ่งก็มีปัญหามาระยะหนึ่งแล้ว  

สมาชิกสภาเทศบาล ชาวบ้านไม่สามารถใช้ Internet Wifi ได้ พอมีการซ่อมแซมก็ใช้ได้แค่วันสองวันก็

กลับมาเสียอีก อยากทราบว่าพอจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้อย่างไรบ้าง  

 - สอบถามเรื่องเสาไฟฟ้าที่อยู่กลางถนนในซอย 5 หมู่ที่ 10 อยากทราบว่า

เมื่อไหร่จะมาด าเนินการย้ายเสาไฟฟ้าในจุดนี้ เพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ

เนื่องจากเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่กลางถนน ฝากให้เร่งด าเนินการและติดตามทางการ

ไฟฟ้าในเรื่องดว้ย 

นายสว่าง  สายค าอ้าย เพิ่มเติมเรื่องเสียงตามสาย ทุกครั้งที่มกีารประชุมผมก็ได้เสนอในเรื่องนี้ตลอด 

สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อใหท้างฝ่ายบริหารได้รีบหาทางแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะแก้ไขไม่ตรงจุด จึงอยาก

ให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาใหต้รงจุดกว่านี้ อาจจะท าการจา้งผู้รับเหมารายใหม่เพื่อ

ด าเนินการในส่วนนี้ใหม่อีกครั้ง เพราะในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก็ได้จัดตั้ง

งบประมาณที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ไว้แล้ว ก็อยากให้ลองหาทางแก้ไขปัญหาใน

ส่วนนี้ด้วย 

 - สอบถามเรื่องถนนสายบ้านไร่กองขิง ที่ได้ให้ช่างออกไปส ารวจหินคลุก และ    

ได้แจ้งจ านวนมาแล้ว ผมอยากขอให้เร่งด าเนินการในส่วนนี้ด้วย เพื่อแก้ไขปัญหา

เฉพาะหนา้ไปก่อน 

นายวรวัจน์  บุญญผลานันท์ เรื่องเสียงตามสายได้ปรึกษากับทางท่านรองเจรญิ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา  

รองปลัดเทศบาลฯ ซึง่ได้ลองแก้ปัญหามาหลายวิธีแลว้จากที่ประชุมครั้งที่ผา่นมาทางท่านรองธีณภัทร

ได้ประสานกับผู้รับจ้างที่ท างานที่ดูเรื่องเสียงตามสายให้มาตรวจเช็ค และพบว่ามี

ความเสียหายหลายจุด ซึ่งผู้รับเหมาคนเดิมได้บล็อกสัญญาณไว้ด้วยการเข้ารหัส

ส าหรับอุปกรณ์ จึงต้องมีการเปลี่ยนของผู้รับเหมาคนเดิม เพราะไม่ทราบเลยว่า

ทางผู้รับเหมาคนเดิมเข้ามาซ่อมจริงหรือไม่ จงึปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหากับท่าน 

รองเจริญว่าในปีงบประมาณ 2562 ใช้งบประมาณเพื่อจา้งเหมาบริการ เพื่อจ้าง

ผูร้ับเหมาส ารวจความเสียหาย และด าเนนิการแก้ไขต่อไป  

 

 

/...นายเจริญ อุเต็ม 
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นายเจริญ อุเต็ม เรื่องเสียงตามสายหลังจากประชุมครั้งที่ผา่นมา ผมได้เข้าไปปรึกษาทาง  

รองนายกเทศมนตรีฯ ผอ.กองช่าง ก็ได้น าระเบียบฯ และแบบประมาณการให้ผมดู แต่ทั้งนี้ก็ติดปัญหาที่

ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมไว้ ซึ่งก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าสมควรที่จะ

ท าการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ แต่จากที่ปรึกษากับช่างที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็แนะน า

ว่าควรจะเปลี่ยนใหม่ เพราะถ้าจะท าการซ่อมแซมก็ไม่สามารถเข้ารหัสของช่างคน

เดิมได้ และงบประมาณในการซ่อมแซมก็เทียบเท่ากับเปลี่ยนใหม่ ซึ่งเป็นปัญหา

ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ จึงแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบถึงปัญหาและเข้าใจร่วมกันใน

ส่วนนี้ด้วย และหลังจากที่ท าการเปลี่ยนแปลงแล้ว อาจจะต้องมีการด าเนินการ

จา้งเหมาบริหารเพื่อตรวจสอบและดูแลในเรื่องระบบเสียงตามสายต่อไป  

นายชุมพร  จาปัญญะ ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาของ 

นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลต าบลบ้านแหวน และได้ลงมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 - เรื่อง Internet Wifi ในส่วนนีท้ าสัญญากับทางบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 3 ปี 

ซึ่งอาจจะต้องมีการพูดคุยกันถ้ายังมีปัญหาแบบนี้ และไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น 

อาจจะต้องยกเลิกสัญญาต่อไป  

 - เรื่องเสาไฟฟ้ากลางถนนในซอย 5 หมู่ที่ 10 ในส่วนนี้ผมจะด าเนินการติดตาม

และประสานงานกับทางการไฟฟ้าใหอ้ีกครั้ง 

 - ในส่วนของเรื่องหินคลุก เป็นงบประมาณของปี 2561 จะต้องได้งบประมาณ

จากงบพัฒนาจังหวัด ตามที่ได้เคยชี้แจงไป แต่เนื่องจากยืนยันโครงการบ้านไร่ 

กองขิงไปแล้วแต่ปรากฏว่าเรื่องนัน้ได้ตกไป อาจจะต้องได้ส่งโครงการดังกล่าวใหม่

อีกครั้ง จึงเน้นย้ าทางกองช่างให้ด าเนินการให้ตรงเวลา ซึ่ งอาจจะได้ เป็น

งบประมาณด าเนินการในปี 2563 ต้องใช้เวลาพอสมควร ขอให้ทุกท่านได้เข้าใจ

ร่วมกันในส่วนนีด้้วย 

 - ชีแ้จงเรื่องโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ดังนี้ 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 (ซอย2/1) เป็นโครงการที่พึ่ง  

ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง และจะได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 2. โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา พร้อมผนังกันดินส าเร็จรูป อยู่ระหว่างการ

ด าเนนิการท าสัญญาจา้ง 

 3. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผู้สู งอายุ  ม.4 อยู่ระหว่างการ

ด าเนนิการท าสัญญาจา้ง 

 4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด ถนนสายหลัก ม.1 อยู่ระหว่างการ

ด าเนนิการท าสัญญาจา้ง 
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 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.7 หลังบ้านนายเกษม วิญญารัตน์ อยู่

ระหว่างการด าเนินการท าสัญญาจ้าง 

 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด ม.8 ซอยบ้านหัวเสือ อยู่ระหว่างการ

ด าเนนิการท าสัญญาจา้ง 

 7. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ขนาด 2 ช้ัน ม.12 อยู่ระหว่างการ

ด าเนนิงาน 

 8. โครงการซ่อมแซมตลิ่ง ล าเหมืองแม่ท่าช้าง ม.5 และโครงการซ่อมแซมตลิ่ง 

บ้านไร่ ม.1 ด าเนนิการเสร็จสิ้นแล้ว 

 9. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บน Block Convert ล าเหมือง ม.11 อยู่

ระหว่างการด าเนินการในระบบ e-bidding 

 10. โครงการซ่อมแซมหินคลุก ภายในต าบลบ้านแหวน อยู่ระหว่างประมาณการ

ราคา และการด าเนินการหาผูร้ับจ้าง 

 11. โครงการจัดซื้อหลอดไฟ LED อยู่ระหว่างการด าเนินการท าสัญญาจ้าง 

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น เรื่องที่จะด าเนนิการซ่อมแซมหนิคลุกภายในต าบลนั้น อยากใหซ้่อมแซมในส่วน 

สมาชิกสภาเทศบาล ของถนนสันผักหวานที่เช่ือมต่อกับบ้านจอมทอง ในส่วนนั้นถนนช ารุดเสียหายหนัก 

ถ้ารองบประมาณจากอบจ. อาจจะล่าช้า อยากให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนนี้

เพื่อการสัญจรไปมาของชาวบ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

นางสังวาลย์  ศรวีิไล ทางส่วนของหมูท่ี่ 5 ก็มีปัญหา หลังจากที่ท าตลิ่งพื้นที่บริเวณนั้นกลาย  

สมาชิกสภาเทศบาล เป็นดินโคลน และเกิดอุบัติเหตุกับชาวบ้านที่สัญจรไปมาบ่อยครั้ง จึงอยากขอให้

เร่งด าเนินการลงหินคลุกในส่วนของหมู่ 5 ก่อน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ

แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ให้กับชาวบ้าน  

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง สอบถามเรื่องประปาหมู่ที่ 11 ได้ด าเนินการไปถึงไหนแลว้  

สมาชิกสภาเทศบาล เพราะถ้าได้ประปาในส่วนนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านหมู่ที่ 13 ด้วย เพราะ

ปัจจุบันน้ าประปาก็มีใช้ไมเ่พียงพอ ช่วยชีแ้จงในส่วนนี้ด้วย 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ทางหมู่บ้านพรภัทร อยากจะขอให้มกีารตดิไฟกิ่งในส่วนของถนนทางเข้าหมู่บ้าน 

สมาชิกสภาเทศบาล เพราะไม่มไีฟฟ้าไฟกิ่ง ถ้าเป็นไปได้ก็อยากฝากใหดู้แลในเรื่องนีด้้วย 

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื่องหนิคลุกอาจจะต้องรอฝนทิง้ช่วงสักระยะ เพื่อจะได้สะดวกต่อการด าเนนิการ 

นายกเทศมนตรีฯ เรื่องถนนหมู่ที่ 10 ที่อยู่ในความดูแลของอบจ. ผมได้สอบถามทางท่านส.อบจ.  

จึงได้ทราบมาว่างบประมาณที่จะใช้ด าเนินการนั้น ไม่ใช่การโอเวอร์เลย์ แต่จะเป็น

โครงการซ่อมแซมแบบ Recycling ซึ่งจะท าการบดอัดใหม่ อาจจะเป็นในช่วงเดือน

มกราคม  

 - เรื่องประปาหมู่ที่ 11 ยังติดปัญหาในเรื่องพื้นที่ ซึ่งต้องรอคิวของช่างรังวัดที่ดิน 

ถ้าเร่งด าเนินการอาจเกิดปัญหาเรื่องการรุกล้ าที่ดินได้ ต้องรอการตรวจสอบจาก

ที่ดนิเพื่อความชัดเจน ให้เป็นไปตามขั้นตอนตอ่ไป 
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นายอุดร  กองแก้ว ขอชีแ้จงเรื่องบอุดหนุนโครงการพระราชด าริ ที่ได้ท าการออกประชาคมชาวบ้าน  

ผอ.กองสาธารณสุข ชี้แจงเรื่องงบประมาณ 20,000 บาท จ านวน 3 โครงการ ซึ่งทางเทศบาลยัง

ไม่ได้โอนงบประมาณลงสู่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เนื่องจากเกิดปัญหาทางสตง. ได้

ตรวจสอบและหลายพื้นที่ต้องคืนเงิน เพราะด าเนินการผิดระเบียบ ซึ่งบางที่

สามารถด าเนินการได้ แต่บางที่ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ตามหนังสือที่ตอบ    

ข้อซักถามคือ สามารถด าเนินการได้แต่ต้องมีระเบียบรองรับในเรื่องของ

คณะกรรมการหมู่บ้าน หนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านจะออกโดย

กระทรวงมหาดไทย หรือนายอ าเภอ ในกรณีที่บางพื้นที่สามารถด าเนินการ

เบิกจ่ายได้ และด าเนินโครงการไปแล้วเพราะว่ามีเอกสารถูกต้อง ซึ่งผมได้ปรึกษา

และประสานงานกับทางปลัดอ าเภอ ซึ่งค าสั่งที่มีดังกล่าวนั้นเป็นค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการหมูบ่้านที่นานมากแล้ว ซึ่งไม่สามารถน ามาด าเนินการได้ ถ้าท าการ

อุดหนุนงบประมาณ และไม่มีคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะต้องคืนเงินเพราะ

ด าเนินการผิดระเบียบ ในส่วนของเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านมี 3 

ขั้นตอน คือ 1. ประชุมประชาคมหมู่บ้านในการคัดเลือกคณะกรรมการแต่ละ

หมู่บ้าน 2. น าเรื่องเสนอนายอ าเภอเพื่อพิจารณา แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

หมู่บ้าน 3. ด าเนินการท าระเบียบของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งต าบลบ้านแหวน

ยังไม่มีในส่วนนี้ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ผมได้เชิญประชุมผู้น าชุมชน และ   

ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงเรื่องเงินอุดหนุนในส่วนนี้อีกครั้ง เพื่อหารือแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ และด าเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ เพื่อ

ไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคต  

นายสมศักดิ์  อินสุข สอบถามในที่ประชุมว่า  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าหาก 

รองประธานสภาเทศบาล ไม่ม ีขอปิดการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  :   12.00 น. 
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