
ระเบียบวาระการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่ 4/2561  คร้ังท่ี 1 

วัน อังคาร ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้นสอง  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.๑ การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.2 รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และเป้าหมายขั้นต  า

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

1.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.4 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ นเพิ มเติม หรอืเปลี ยนแปลง (ฉบับที  3)  

1.5 การประกาศใช้หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ผูร้ับผิดชอบการจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

1.6 แจ้งที ประชุมสภาฯ นายอุดม ปินตา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตลาป่วย          

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

           2.1  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที  3/2561 ครั้งที  2 ลงวันที  29 สิงหาคม 2561 

  2.2  - 

ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถามทั่วไป 

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

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

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

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 ขออนุมัติจา่ยขาดเงินสะสม โครงการสนับสนุนการเสริมสรา้งสวัสดิการทางสังคมให้แก่      

ผูพ้ิการ หรอืทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ มเติม 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

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

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

วัน อังคาร ที่ 4 ธันวาคม 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  12   คน 

๑. นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีฯ ชุมพร จาปัญญะ 

2. นายเจรญิ อุเต็ม รองนายกเทศมนตรฯี เจริญ อุเต็ม 

3. นายธีณภัทร ค าแสน รองนายกเทศมนตรฯี ธีณภัทร ค าแสน 

4. นายสมเพชร ฝา่ยริพล ที ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 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 นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เกียรตศิักดิ์ กันทาแปง 

10. นางกาญจนา ขัดชุม่แสง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ กาญจนา ขัดชุม่แสง 

11. นางสาวนฤมล พงศธ์ิ ผูช่้วยเจ้าหน้าที ธุรการ นฤมล พงศธ์ิ 

12. นางสาวเพียงพินจิ ทีปต์จริ  คนงานทั วไป เพยีงพินิจ ทีปต์จริ 

 

เริ มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐ น. 

  เมื อที ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญทา  วงศ์มูล ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนกล่าวเปิด

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.๑ การประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายบุญทา  วงศ์มูล ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี  

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ น (ฉบับที  2) พ.ศ.2559 

ข้อ 12 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอ

ผูบ้ริหารท้องถิ นประกาศเป็นแผนด าเนนิงานประจ าปี 

 เพื อให้การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชน เทศบาลต าบลบ้านแหวนจึงได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื อเป็นกรอบในการด าเนินงานต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี์ว้ัด และเป้าหมายขั้นต  า

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

นายบุญทา  วงศ์มูล ตามที  ส านักงานคณะกรรการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ น  

ประธานสภาเทศบาล (ส านักงาน ก.ก.ถ.) ได้พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ด้วยวิธีการประเมินตนเอง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื อกระตุ้นให้ อปท.พัฒนาประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะ

ตามภารกิจหน้าที  และภารกิจที ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นให้มีคุณภาพและมาตรฐานที สูงขึ้นโดยให้อปท. 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองประกอบด้วยผู้แทนส่วนงานตาม

ภาระกิจการจัดบริการสาธารณะในแต่ละด้าน จ านวน 8 ด้าน ซึ งเทศบาลต าบล

บ้านแหวนด าเนินการตามแบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวเรียบร้อยแลว้ 

 เทศบาลต าบลบ้านแหวน จึงขอรายงานผลที ได้รับจากการประเมินตนเองตามแบบ

ประเมินดังกล่าว ให้กับสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนทราบ รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารแนบฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.3 รายงานผลการตดิตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหวน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายบุญทา  วงศ์มูล ตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ประธานสภาเทศบาล ส่วนท้องถิ น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ได้ก าหนดให้รายงานผลและ 

/...เสนอความเห็น 
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 เสนอความเห็นซึ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ น เพื อให้ผู้บริหารท้องถิ นเสนอต่อสภาท้องถิ น และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในท้องถิ นทราบในที เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ

วัน โดยอย่างนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 

 เทศบาลต าบลบ้านแหวน จงึได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลบ้านแหวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารแนบฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.4 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ นเพิ มเติม หรอืเปลี ยนแปลง (ฉบับที  3)  

นายบุญทา  วงศ์มูล ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ น เพิ มเตมิ  

ประธานสภาเทศบาล หรอืเปลี ยนแปลง (ฉบับที  3) ตามที กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ น แจง้การ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั วไป 

เพื อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่     

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ มเติม และแจ้ง

ซักซ้อมแนวทาง การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ น ด่วนที สุด ที  มท.0810.6/ว3064 ลงวันที  28 กันยายน 2561 นั้น 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  3) พ.ศ.2561 ข้อ 10 

“ข้อ22/2 ในกรณีการเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ นที เกี ยวกับ

โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย รัฐบาลและนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผูบ้ริหารท้องถิ น ฯลฯ” 

 เพื อให้เทศบาลต าบลบ้านแหวน ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาและจัดท า

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม การใช้จา่ยเงนิสะสมจึง

ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ น เพิ มเติมหรอืเปลี ยนแผลงฉบับที  3 ของเทศบาล

ต าบลบ้านแหวน ต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.5 การประกาศใช้หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ผูร้ับผิดชอบการจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

นายบุญทา  วงศ์มูล เทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  

ประธานสภาเทศบาล บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ ซึ งได้ประกาศใช้เมื อวันที  28 กันยายน 2561 เพื อให้การปฏิบัติตาม

ประกาศหลักเกณฑด์ังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

/...นายกเทศมนตรี 
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 นายกเทศมนตรี ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของเทศบาล จึงขอแจง้การประกาศใช้

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้สภาเทศบาลต าบล

บ้านแหวนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.6 แจ้งที ประชุมสภาฯ นายอุดม ปินตา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตลาป่วย 

เนื องจากต้องพักรักษาตัว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที  3/2561 ครั้งที  2 ลงวันที  29 สิงหาคม 2561 

นายขวัญชัย  ศิริ ระเบียบวาระนีเ้ป็นการรับรองรายงานการประชุม 1 ครั้ง เป็นการประชุมสมัย 

เลขานุการสภาฯ สามัญที  3/2561 ครั้งที  2 ซึ งได้ประชุมเมื อวันพุธที  29 สิงหาคม 2561     

เริ มประชุมเวลา 09.30 น. รายงานทั้งหมด 15 หน้า กล่าวโดยสรุป ระเบียบ

วาระที  1 เรื องที ประธานแจ้งต่อที ประชุมทราบ 2 เรื อง คือ 1.๑ แนวทางการ   

รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (ฉบับที  2) พ.ศ.2560 และ 1.2 แจ้งที ประชุมสภาฯ      

นายอุดม ปินตา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตลาป่วยไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมสภาฯ ได้ เนื องจากป่วยฉุกเฉินพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนครพิงค์ 

เชียงใหม่, ระเบียบวาระที  2 รับรองรายงานการประชุม มีการรับรองรายงานการ

ประชุม 1 ครั้ง คือ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที  3/2561 ครั้งที  

1 ลงวันที  15 สิงหาคม 2561 ที ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการ

ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง, ระเบียบวาระที  3 กระทู้ถาม

ทั วไป ไม่มี, ระเบียบวาระที 4 เรื องที คณะกรรมการที สภาท้องถิ นตั้งขึ้นพิจารณา

เสร็จแล้ว มี 1 เรื อง 4.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื อ

พิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ซึ งมีประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คือ นายสว่าง สายค าอ้าย   

ได้แจ้งหลักการและเหตุผล รวมทั้งมติที ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ งไม่

มีผู้ใดแจ้งความประสงค์ในการยื นแบบขอเสนอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ

จึงน าส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(ฉบับรับหลักการ) ให้ประธานสภาเทศบาลเพื อด าเนินการต่อไป, ระเบียบวาระที  

๕ เรื องที เสนอใหม่ (เพื อพิจารณา) มี 2 เรื อง 5.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

/...4.1.1 ร่างเทศ 
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 5.1.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(วาระที  2 แปรญัตติ) รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที  6-7     

ซึ งประธานสภาได้ขอมติ 2 ครั้ งคือ 1 ขอมติที ประชุมสภาไม่เห็นชอบตาม

ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ งมีมติไม่เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 

1 เสียง และ 2 ขอมติที ประชุมเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ ใหค้งร่าง

เดิมตามที รับหลักการ เมื อวันที  15 สิงหาคม 2561 ซึ งมีมติเห็นชอบ 10 เสียง     

งดออกเสียง 1 เสียง, 5.1.2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระที  3 ลงมติ) รายละเอียดปรากฏในรายงานการ

ประชุมหน้าที  8 ซึ งมีมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง, 5.2 ขออนุมัติ

แก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจง โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  12 

ซอย 2/1)รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมหน้าที  8-10 ซึ งที ประชุมมี

มติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง, จากนั้นเข้าสู่วาระที  6 เรื องอื นๆ ซึ ง

รายละเอียดนั้นจะปรากฏในรายงานการประชุมเริ มตั้งแต่หน้าที  10-15 รายงาน

การประชุมได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และ

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาทั้ง  3 ท่านได้ลงนามแล้ว   

ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และหากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งทาง

เลขานุการสภาฯ ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานรายละเอียดทั้งหมดว่าจะต้องมีการ      

ประธานสภาเทศบาล เปลี ยนแปลงแก้ไข เพิ มเติมตรงจุดใดบ้าง ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบความ

ถูกต้องอีกครั้ง สอบถามในที ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ มเติม

หรือไม่ ถ้าหากไม่มีการแก้ไขเพิ มเติมแล้ว จึงขอมติที ประชุมรับรองรายงาน     

การประชุมสภาสมัยสามัญที  3/2561 ครั้งที  2 ลงวันที  29 สิงหาคม 2561

สมาชิกท่านใดเห็นชอบผมขอมตโิดยการยกมอืขึน้  

มติท่ีประชุม   รับรอง          10    คน 

  ไม่รับรอง  -   คน 

  งดออกเสียง  1 คน 

 มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2561 คร้ังท่ี 2 

ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถามทั่วไป 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

-ไม่มี- 

/...ระเบียบวาระที  5 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

5.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม

ให้แก่ผู้พิการ หรอืทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม  

นายบุญทา  วงศ์มูล แจ้งให้นายกเทศมนตรี เจา้ของญัตตไิด้ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น 

ประธานสภาเทศบาล เพื อให้สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความเข้าใจ 

นายชุมพร  จาปัญญะ 5.1 ขออนุมัตจิา่ยขาดเงินสะสม โครงการสนับสนุนการเสริมสรา้งสวัสดิการ 

นายกเทศมนตรฯี ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

เพิ มเติม 

 หลักการ 

 ตามที กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ น แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั วไป เพื อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการ

สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ มเติม และแจ้งซักซ้อมแนวทาง การเบิกจ่าย

งบประมาณ รายละเอียดปรากฏตาม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ น ด่วนที สุด ที  มท.0810.6/ว3064 ลงวันที  28 กันยายน 2561 นั้น 

 เหตุผล 

 เทศบาลต าบลบ้านแหวน มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม เพื อ

สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ มเติม เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล

ภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ มเติม จ านวน 38 คน งบประมาณ 

รวม 258,400 บาท โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ    

รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2547 ข้อ 89 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ

ซึ งอยู่ในอ านาจหน้าที ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นซึ งเกี ยวกับด้านการบริการ

ชุมชนและสังคม หรือกิจการที เป็นการเพิ มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ นหรือกิจการที จัดท าเพื อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นหรอืตามที กฎหมายก าหนด

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  3) พ.ศ.2561 ข้อ 

22/2 ในกรณีการเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ นที เกี ยวกับโครงการ

พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของ

ผูบ้ริหารท้องถิ น 

/...เทศบาล 
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 เทศบาลต าบลบ้านแหวน จงึขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 



ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการเสริมสรา้งสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  

หรอืทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ มเติม 

 

258,400 

  258,400 

 หมายเหตุ : เงินสะสมที สามารถใช้จ่ายได้ จ านวน 31,448,132.11 บาท 

 (สามสิบเอ็ดล้านสี แสนสี หมื นแปดพันหนึ งร้อยสามสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค)์ 

 งบประมาณที ขอใชจ้า่ยเงนิสะสม รวมทั้งสิน้ 258,400 บาท 

 (สองแสนห้าหมื นแปดพันสี รอ้ยบาทถ้วน) 

 คงเหลืองบประมาณ จ านวน 31,189,732.11 บาท 

 (สามสิบเอ็ดล้านหนึ งแสนแปดหมื นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสบิสองบาทสิบเอ็ดสตางค์) 

 - มอบหมายใหท้างนักพัฒนาชุมชน อธิบายรายละเอียดใหก้ับที ประชุมต่อไป 

นางกาญจนา ขัดชุ่มแสง ชีแ้จงรายละเอียดเกี ยวกับการขออนุมัตจิา่ยขาดเงินสะสมโครงการสนับสนุน 

นักพัฒนาชุมชนช านาญ การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ มเติม จากเดิมตามระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยความ

พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ

พิการให้ผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2553 มีแนวทางว่าผู้พิการ

ที มีบัตรประจ าตัวผู้พิการจะต้องมาลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

เพื อเริ มรับเงินในปีงบประมาณถัดไป ต่อมาในปี พ.ศ.2559 มีแนวทางการ

จ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2553 

(ฉบับที  2) พ.ศ.2559 มีแนวทางในการจ่ายเงินให้กับผู้พิการที มีบัตรประจ าตัวผู้

พิการ   ก่อนปี พ.ศ.2559 และได้มาลงทะเบียนเมื อเดือนพฤศจกิายน 2558 ให้

สามารถมีสิทธิรับเงนิ ณ ปี พ.ศ.2559 ซึ งตามระเบียบเดิมแล้วที ได้ลงทะเบียนไว้

จะต้องมีสิทธิได้รับเงินในปีงบประมาณถัดไป ซึ งจะต้องได้รับเงินในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 แต่เนื องจากมีระเบียบใหม่ซึ งสามารถเบิกจ่ายเงินในเดือนถัดไปได้

ทันที เพราะฉะนั้นผู้ที มีบัตรประจ าตัวผู้พิการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558   

เริ มมีสิทธิได้รับเงิน แต่เนื องจากระเบียบใหม่นี้ ออกมาประมาณเดือนกรกฎาคม 

ซึ งต้องท าเรื องเบิกจ่ายให้กับผู้ที ลงทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 

เป็นต้นมา ซึ งในส่วนของสิทธิที เกิดในช่วงตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559   

ท าให้ยังไม่ได้รับเงิน จึงต้องท าการเบิกจ่ายย้อนหลัง จากรายชื อที คัดมาแล้ว

ทั้งหมด 38 ราย ซึ งงบประมาณได้จัดสรรมาแล้วเมื อเดือนกันยายน 2561 

/...ได้โอนเงิน 
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     ได้โอนเงินมาในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ งไม่สามารถด าเนินการท าเรื อง

เบิกจ่ายเงินได้ทัน ทางจังหวัดจึงมีแนวทางให้งบประมาณตกเป็นเงินสะสมไปและ

ให้ด าเนินการท าเรื องขออนุมัติงดเว้นกับทางผู้ว่าราชการฯ แล้วท าเรื องเบิกจ่าย

งบประมาณให้กับผู้พิการที มีสิทธิต่อไป จึงท าเรื องของอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

ต่อสภาในวันนี้ และหลังจากที ได้รับการอนุมัติจากสภาฯแล้ว จะได้ด าเนินการ

รวบรวมเอกสารรายชื อ และรายงานการประชุมส่งอ าเภอและจังหวัด เพื อท าเรื อง

ขออนุมัติงดเว้นจากผู้ว่าฯ หลังจากที ได้รับการอนุมัติแล้วจะได้ด าเนินการท าเรื อง

เบิกจ่ายงบประมาณแก่ผู้มีสิทธิ  ทั้งหมด 38 รายนี้ต่อไป ส าหรับบางรายที 

เสียชีวิตแต่มีสิทธิได้รับงบประมาณ ในส่วนนี้ได้ปรึกษากับทางนิติกรแล้วและ

จะต้องใช้เอกสารในเรื องทายาทตามกฎหมาย ซึ งตามเอกสารรายชื อมีผู้ที เสียชีวิต 

6 ราย ทางเจ้าหน้าที จะได้ท าการลงพื้นที เพื อพูดคุยกับทางญาติของผู้มีสิทธิที จะ

ได้รับเงินนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นายบุญทา  วงศ์มูล ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม  

ประธานสภาเทศบาล หรอืแสดงความคิดเห็นได้ ตามระเบียบวาระที  5.1  

นายมงคล  กันธิยะ ผมขอสอบถามเกี ยวกับการขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี ้ 

สมาชิกสภาเทศบาล ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม เรื องดังกล่าวสามารถที จะด าเนินการจ่าย

ขาดเงินสะสมได้ตามหลักเกณฑ์หรอืไม่ เพราะเห็นว่าอยู่ในหมวดของเงินอุดหนุน 

นางกาญจนา ขัดชุ่มแสง ในส่วนนีส้ามารถด าเนินการจา่ยขาดเงินสะสมได้เนื องจากมีหนังสือสั งการ 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ จึงสามารถด าเนินการจา่ยขาดเงินสะสมในส่วนนีไ้ด้  

นายบุญทา  วงศ์มูล  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเพิ มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีผู้อภปิรายแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอลงมต ิประธานสภาฯ ขอมตทิี ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  

 5.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง

สังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ มเติม 

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบผมขอมต ิโดยการยกมอืขึน้เหนือศรีษะ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 10 คน 

  ไม่เห็นชอบ  - คน 

  งดออกเสียง  1 คน 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายบุญทา  วงศ์มูล  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที  6  เรื องอื น ๆ  

ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาฯ อนุญาตใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้อภิปราย สอบถาม หรือ

แสดงความคิดเห็นได้ 

 

/...นายชุมพร จาปัญญะ 
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นายชุมพร  จาปัญญะ ขอแจ้งเพิ มเติมเชญิสมาชิกสภาทุกท่านรว่มงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

นายกเทศมนตรีฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและ  

วันพ่อแห่งชาติ ในวันที  5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่      

การแตง่กายชุดปกติขาวไม่สวมหมวกตามเอกสารก าหนดที ทุกท่านได้รับแล้ว 

 - เรื องงานโครงสร้างพื้นฐาน แต่ละโครงการที มีหลายหมู่บ้านที ผู้รับจ้างยังไม่ได้

เข้าไปด าเนินการ และบางจุดที ทางผู้รับจ้างยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จซึ งใกล้จะ

หมดสัญญาแล้ว ผมได้ดูจากรายงานรายสัปดาหข์องกองช่างยังมีหลายโครงการที 

สัญญาก็เริ มแล้วแต่ทางผู้รับเหมายังไม่เข้ามาด าเนินการ ทางเทศบาลฯ ก็ได้ท า

หนังสือแจ้งไปทางผู้รับเหมาตามขั้นตอนสัญญาแล้ว เพราะแต่ละโครงการก็จะมี

ก าหนดเวลาในการด าเนินการซึ งจะมีก าหนดระยะเวลาในการแจ้งเตือน เทศบาลฯ 

จะช่วยเร่งให้เข้ามาด าเนินการโดยเร็ว ฝากทางสมาชิกฯ ถ้าพบเห็นโครงการใดที 

ทางผู้รับเหมาเข้าไปด าเนนิการแล้ว ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลในส่วนนี้ดว้ย 

นายสว่าง  สายค าอ้าย สอบถามเกี ยวกับโครงการถนนสายหลักภายในต าบล มีโครงการใดบ้าง  

สมาชิกสภาเทศบาล ที ทางเทศบาลได้ของบประมาณจากหนว่ยงานต่างๆ ผมอยากทราบรายละเอียด 

 - สอบถามเรื องเสียงตามสายทางเทศบาลฯ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

จะมีการด าเนินการซ่อมแซม หรอืตั้งงบประมาณในการด าเนินการตดิตั้งใหม่  

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล สอบถามเรื องการซ่อมแซมฝารางระบายน้ า มีระยะเวลานานพอสมควรแล้ว  

สมาชิกสภาเทศบาล ทางหมู่บ้านของผมมีบางจุดที ช ารุดต้องปักไม้ไว้เพื อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ทาง

ชาวบ้านก็ได้สอบถามมาว่าจะเข้ามาซ่อมแซมเมื อไหร่ เพราะเห็นทางช่างได้ไปท า

การส ารวจจุดที เสียหายแล้ว แต่ก็ยังไม่เข้ามาด าเนินการเพราะตรงจุดดังกล่าวนี ้

เริ มช ารุดหนัก อยากฝากใหเ้ร่งด าเนินการในส่วนนี้ดว้ย 

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื องโครงการที ทางเทศบาลฯ ได้ของงบประมาณจากหนว่ยงานอื น  

นายกเทศมนตรีฯ ขอชี้แจงว่าโครงการส่วนใหญ่แล้วจะไม่อยู่ในแผนฯ ผมได้พูดคุยกับทางท่านสจ. 

ทางต าบลบ้านแหวนมีโครงการถนนลาดยางที ไหนบ้างที ยังไม่ได้ด าเนินการ ซึ งผม

ให้ทางช่างได้ส่งโครงการไป ทั้งหมด 4 โครงการ รอการพิจารณา และได้

โครงการท าพนังกันดิน ถนนสายล้อง หมูท่ี  4 ที สามารถด าเนินการในปี 2563   

 - เรื องเสียงตามสาย และการซ่อมแซมฝารางระบายน้ าผมได้ลงนามเรื อง

ด าเนินการอนุมัติซ่อมแซมไปแล้ว ตอนนี้รอผู้รับจ้างเข้ามาท าสัญญาและ

ด าเนนิการตอ่ไป 

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น สอบถามเรื องการออกส ารวจด าเนินการโครงการของปี 2563 ของทางกองชา่ง 

สมาชิกสภาเทศบาล อยากสอบถามโครงการหมู่ที  10 ในส่วนของโครงการที  2 โครงการรางระบายน้ า

ซอยนายสมเดช เมืองมา ในส่วนนี้ทางหมู่บ้านไปประชาคมแล้วว่าขอเปลี ยนค า

ชีแ้จงจากรางระบายน้ าแบบเปิด เป็นการวางท่อ ซึ งก็ได้ประชาคมกับชาวบ้านและ

เห็นด้วยใหเ้ปลี ยนแปลงแล้วแตจ่ากที ช่างได้ออกส ารวจยังเป็นรางระบายน้ าแบบเปิด 

/...อยากสอบถาม 
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 อยากสอบถามรายละเอียดในส่วนนี้ว่าท าการประชาคมเปลี ยนแปลงแล้ว แต่ท าไม

ยังมีรายละเอียดแบบเดิม   

นายอินสม  สายขัด สอบถามเรื องการเสริมไหล่ทางหมู่ที  6 ซอย 1 ที ด าเนินการเสร็จแล้ว  

สมาชิกสภาเทศบาล เมื อการประชุมครั้งที ผ่านมาผมได้พูดเรื องการถมหินคลุกอยากให้มีการถมหิน

คลุกตรงข้างทางเพราะมันทรุดลงต  ากว่าระดับถนนจึงอยากได้หินคลุกมาเสริมใน

ส่วนนี้อีกครั้ง ซึ งตอนนั้นทางช่างได้ช้ีแจงว่ายังอยู่ในความดูแลของผู้รับเหมา อยาก

สอบถามว่าจะต้องเป็นหน้าที ของทางเทศบาลฯ หรืออยู่ในความรับผิดชอบของ

ผูร้ับเหมา ที จะต้องด าเนนิการแก้ปัญหาสว่นนี้ 

นายปั๋นแก้ว  ศรบีุญเรอืง สอบถามเกี ยวกับมาตรการ เกี ยวกับการด าเนินการของผู้รับเหมา  

สมาชิกสภาเทศบาล ทางเทศบาลฯ มีมาตรการในการจัดการอย่างไรในส่วนนี้ ผมอยากให้มีมาตรการ

ในการจัดการที ชัดเจน และเด็ดขาดเพื อไม่ให้เกิดปัญหาในโครงการตอ่ๆไป อีก 

 - สอบถามเรื องโครงการประปา หมู่ที  11 อยากให้มีการด าเนินโครงการโดยเร็ว 

และอยากทราบรายละเอียดการด าเนินการตอนนี้ถึงขั้นตอนใดแล้ว อยากทราบ

เพื อความชัดเจน  

นายกมล  อินทร์จันทร ์ เพิ มเติมเรื องโครงการจา่ยขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างประปาหมู่ที  11  

สมาชิกสภาเทศบาล อยากทราบว่าการด าเนินการติดขัดหรือมีปัญหาในส่วนใด  ปัจจุบันนี้การใช้

น้ าประปาของหมู่บ้านไม่เพียงพอจะต้องมีการเปิด-ปิดน้ าเป็นเวลา การด าเนินการ

ก็ขาดทุนและมีปัญหาอีกหลายอย่างที ทางคณะกรรมการยังหาทางแก้ปัญหา 

อยากฝากให้ช่วยติดตามและด าเนินโครงการก่อสร้างประปาหมู่ที  11 เพื อจะได้

ช่วยแก้ปัญหาการมนี้ าใช้ไม่เพียงพอ 

 - ฝากเรื องมาตรการการจัดการกับทางผู้รับเหมาในการด าเนินการโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน อยากฝากเรื องการดูแล การตรวจสอบการ

ด าเนินงานของผู้รับเหมาในแต่ละโครงการ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามที       

ก าหนด ฝากดูแลในเรื องนี้ดว้ย 

นายสว่าง  สายค าอ้าย สอบถามเรื องโครงการถนนสายหลักที ทางท่านนายกได้ชีแ้จงว่าได้สง่โครงการไป  

สมาชิกสภาเทศบาล เพื อพิจารณาด าเนินการนั้น อยากสอบถามว่ามีโครงการถนนสายหลักบ้านกองขิง 

หมู่ที  1 หรือไม่ เพราะตามที ท่านนายกชี้แจงไปว่าไม่ใช่โครงการที อยู่ในแผนฯ แต่

โครงการดังกล่าวนีม้ีอยู่ในแผนฯ จะได้รับการพิจารณาด าเนนิการดว้ยหรือไม่ 

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื องโครงการวางท่อหมู่ที  6 ที พื้นดนิทรุดลง ผมฝากทางช่างออกไปส ารวจและ 

นายกเทศมนตรีฯ ประสานกับทางผู้รับจ้าง เพื อเข้าไปด าเนนิการในการซ่อมแซมส่วนนีต้่อไป 

 - ส าหรับเรื องมาตรการการจัดการทางผู้รับจ้างที สอบถามว่ามีมาตรการในการ

จัดการเรื องนี้อย่างไรนั้น ในส่วนนี้ต้องไปตามขั้นตอนและกระบวนการในการแจ้ง

เตือน ว่าครบก าหนดการแจ้งเตือนกี ครั้ง การด าเนินการของสัญญาจะสิ้นสุด

เมื อใดถ้ายังไม่มาด าเนนิการ จงึจะสามารถออกหนังสือวา่ผูร้ับจ้างเป็นผูท้ิง้งานได้ 

/...ทั้งนี้ 
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  ทั้งนี้ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน และกฎระเบียบ ซึ งทางผู้รับจ้างย่อมทราบดี

อยู่แล้ว 

 - เรื องประปาหมู่ที  11 ตอนนี้ได้เสนอเรื องเพื อพิจารณาแล้ว ที เกิดความล่าช้า

เนื องจากต้องรอในส่วนของที ดิน เพราะต้องรอหนังสือรับรองจากกรมที ดินในการ

ขอใช้พื้นที สาธารณะหรือที ส่วนบุคคลในการด าเนินการก่อสร้าง ซึ งต้อง

ด าเนนิการเป็นไปตามระเบียบจงึมคีวามลา่ช้าไปบ้างในส่วนนี ้ 

 - ส าหรับเรื องโครงการถนนสายหลักบ้านกองขิง หมู่ที  1 ในส่วนนี้ได้ส่งเรื องเพื อ

ของบพัฒนาจังหวัดในรอบใหม่ เป็นงบของปี 2563 ได้ด าเนินการส่งเรื อง

เรียบร้อยแลว้  

นายมงคล  กันธิยะ เรื องฝารางระบายน้ า ทางกองช่างมแีนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร  

สมาชิกสภาเทศบาล ถ้ามีการเตรียมฝารางไว้เวลามีปัญหาก็สามารถมาแจ้งและไปซ่อมแซมได้เลย    

ถ้าเป็นแบบนี้จะแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่าหรือไม่ เพราะเรื องการซ่อมฝารางระบาย

น้ ามีปัญหาหลายหมู่บ้าน เช่น หมู่ที  9 ก็มีปัญหาฝารางช ารุดได้น าไม่ไปปักไว้เพื อ

ป้องกันเช่นกัน จึงอยากสอบถามว่าที เคยได้ชี้แจงไว้ว่าจะมีการท าฝารางไว้ ถ้ามี

ปัญหาช ารุดเสียหายก็สามารถน าไปซ่อมแซมได้เลย จะสามารถด าเนินการได้จริง

หรือไม่ เพราะถ้าด าเนินการได้ก็จะท าให้การแก้ ไขปัญหาและเป็นการบริการ

เป็นไปรวดเร็วยิ งขึน้  

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น สอบถามเรื องไฟโซล่าเซลล์ หมูท่ี  10 ช ารุดมาหลายเดือนแล้วยังไม่มช่ีางเข้าไป  

สมาชิกสภาเทศบาล ซ่อมแซม อยากฝากให้ส ารวจและเข้าไปซ่อมแซมในส่วนนี้ด้วย เพราะจุดนั้นเป็น

จุดอันตรายและไม่มีไฟกิ ง  

นายกมล  อินทร์จันทร ์ สอบถามเรื องกระจกโค้งภายในหมูบ่้าน ผมเห็นว่ามีหลายจุดที ช ารุดเสียหายสภาพ 

สมาชิกสภาเทศบาล ใช้การไม่ได้ อาจจะมีอายุการใช้งานที นานด้วย ถ้ามีงบประมาณที สามารถ

ด าเนนิการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ ก็อยากใหท้ าการเปลี ยนหรอืซ่อมแซม 

 - ผมขอสอบถามเกี ยวกับเรื องการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลบ้านแหวน ในปี

นีจ้ะมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง ขอชีแ้จงรายละเอียดส่วนนีด้้วย 

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื องฝารางระบายน้ า ผมให้ช่างออกส ารวจเฉพาะจุดที ช ารุดเสียหายภายในต าบล 

นายกเทศมนตรีฯ ในส่วนที ท่านสอบถามเรื องที จะให้มีการท าฝารางเก็บไว้เพื อใช้นั้น ขอให้ทางท่าน

รองปลัดเป็นผู้ชี้แจงในส่วนนี้ว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ส่วนเรื องแผนฯ 

ขอให้ทางเจา้หนา้ที วเิคราะห์ฯ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 

 - เรื องการซ่อมแซมไฟโซล่าเซลล์ ผมให้ช่างไปส ารวจและประมาณการในการ

ซ่อมแซมแลว้ ตอนนี้ช่างก าลังด าเนินการเสนอเรื องเพื อด าเนินการซ่อมแซมต่อไป  

 - เรื องกระจกโค้ง รอในช่วงปลายปีงบประมาณถ้ามีงบประมาณเพียงพอที 

สามารถด าเนินการได้ จะได้ด าเนินการโอนงบในการซ่อมแซม 

 

/...ส าหรับเรื อง 
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 - ส าหรับเรื องการแข่งขันกีฬาประจ าปี ต าบลบ้านแหวน ผมได้พูดคุยกับทางผอ.

กองการศกึษาแล้ว ในส่วนนีจ้ะมีการประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกีฬา 

รวมไปถึงสมาชิกสภาฯ ในวันที  14 ธันวาคมนี้ เพื อหารือกันในเรื องการจัดการ

แข่งขันกีฬา อยากให้ทุกท่านได้เข้าร่วมและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการ     

จัดกิจกรรมในครั้งนี้ดว้ย  

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น ผมอยากฝากถ้ามีการประชุมรว่มกันในการจัดการแขง่ขันกีฬา อยากใหท้าง 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกฯ ช่วยกันพิจารณาเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นแนวทางในการจัดการ

แขง่ขันกีฬา เพื อความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการในทิศทางเดียวกัน 

นายกมล  อินทร์จันทร ์ ส าหรับแนวทางในการจัดการแข่งขันกีฬา ผมได้ปรึกษาและอยากเสนอแนะให้ม ี 

สมาชิกสภาเทศบาล การจัดการแข่งขันแบบสิ้นสุดภายใน 1 วัน อาจจะมีการแบ่งการแข่งขันเป็นเขต 

และเลือกแข่งขันกีฬา 1-2 อย่าง เช่น การแข่งขันฟุตบอล หรือเปตอง ที สามารถ

ใช้เวลาในการแข่งขันแลว้เสร็จภายใน 1 วัน  

นายชุมพร  จาปัญญะ ขอเพิ มเติมเรื องโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านแหวน  

นายกเทศมนตรีฯ ที จะก่อสร้างภายในสนามกีฬา ได้ส่งโครงการไปแล้วในรอบปี 2560 แต่โครงการ

ได้ตกไป จึงได้ประสานขอไปอีกครั้งในปี 2562 ถ้าผ่านอาจจะด าเนินการได้ใน

ปีงบประมาณ 2563 

 - เรื องการจัดการแข่งขันกีฬา วันที  14 ธันวาคมนี้ ที จะมีการประชุมร่วมกันผมก็

จะได้น าเรื องเสนอแนะในที ประชุมอีกครั้ง และขอให้ทางสมาชิกฯ ช่วยกัน

เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นด้วย เพื อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล แนวทางการจัดการแขง่ขันกีฬาที จะแบ่งการแข่งขันเป็น  2 เขต ผมคิดว่าเป็น 

สมาชิกสภาเทศบาล เรื องที ดีที จะท าการแข่งขันสิ้นสุดครั้งเดียว ในส่วนของกีฬาหลักๆ ที มีหลาย

ประเภท ตามที เห็นต าบลอื นจัดการแข่งขันมาก็จะตัดกีฬาบางประเภทออกไป เช่น 

การแข่งขันวอลเลย์บอล หรอืตะกร้อ จะมีกีฬาที แข่งขัน คอื เปตอง เพราะสามารถ

แข่งทั้งวันและสิ้นสุดภายใน 1 วัน ก็เป็นอีกแนวทางหนึ งที อยากเสนอแนะและเป็น

แนวทางใหก้่อนที จะประชุมหารอืกับผูน้ าอีกครั้ง  

นายวรวัจน์  บุญญผลานันท์ ในเรื องของการท าฝารางเตรียมไว้ วา่จะสามารถท าได้หรอืไม่นั้น ผมขอชีแ้จงว่า 

รองปลัดเทศบาลฯ ก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย คือถ้ามีฝารางเก็บไว้ ก็จะต้องมีการท าฝารางหลายๆ 

ขนาด เพราะขนาดของฝารางแต่ละแห่งก็ไม่เท่ากัน และมีหลายแบบหลายขนาด 

ถ้าด าเนินการท าครั้งหนึ งก็ต้องท าหลายแบบหลายขนาด อาจจะมีผลกับการใช้

งบประมาณ และต้องดูสถิติว่าที ผ่านมาฝารางขนาดใดช ารุดบ่อย และมากน้อย   

เพียงใด เพื อจะได้จ้างท าได้ตามปริมาณที เคยด าเนินการ ซึ งก็จะมีข้อดีคือสามารถ

ด าเนินการได้รวดเร็วเมื อได้รับแจ้งเพราะมีของเก็บไว้อยู่แล้ว แต่ก็มีข้อเสียคือ    

ไม่ทราบว่าฝารางขนาดใด และจุดใดช ารุดบ้าง เพราะต้องจ้างท าและเก็บไว้นาน

และถ้ามีหน่วยตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบแล้วพบว่ามีการท าไว้แต่ไม่ได้ใช้ 

/...อาจจะมีปัญหา 
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 อาจจะมีปัญหาเพราะอาจถูกมองว่าเป็นการด าเนินการที สิ้นเปลืองงบประมาณ 

ท ามาแล้วแต่ไม่ได้ใช้ อยากให้ทุกท่านพิจารณาในส่วนของข้อดีและข้อเสียด้วย 

และถ้าด าเนินการไปแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่ และเพื อไม่ให้มีปัญหาตามมา ก็อาจจะ

แนะน าให้ท าการส ารวจเป็นรอบ รอบครึ งปี หรือหนึ งปี มีจุดไหนช ารุดเสียหายก็

จา้งด าเนินการซ่อมแซมตอ่ไป 

นายสมเกียรติ  ตาสีมูล ผมขอเพิ มเติมเรื องฝารางระบายน้ า ตามที ผมได้สอบถามต าบลข้างเคียง  

สมาชิกสภาเทศบาล เรื องการท าฝารางเก็บไว้นั้นจะไม่มี ส่วนใหญ่จะตั้งงบประมาณการซ่อมแซมไว้  

พอมีจุดที ช ารุดได้รับการแจ้งซ่อม ก็จะเบิกงบประมาณในส่วนนี้ไปด าเนินการ

ซ่อมแซม ซึ งจะไม่มกีารท าสตอ๊กเก็บไว้  

นายเกียรติศักดิ์  กันทาแปง ชีแ้จงเรื องการเปลี ยนแปลงแผนฯ ที ทางหมูท่ี  10 ได้แจง้เรื องโครงการที  2  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ปี 2563 ระยะการก่อสร้างในแผนฯ กับระยะพื้นที จรงิไม่ตรงกัน ซึ งระยะในแผนฯ 

ยาว 80 เมตร แต่ระยะพื้นที จริงสั้นกว่า ทั้งนี้ตามระเบียบแผนฯ ล่าสุดของปี

ตุลาคม 2561 ที ผ่านมา การเปลี ยนแปลงเป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ น ซึ งอาจไปเปลี ยนแปลงในขั้นตอนการจัดท าเทศบัญญัติ ซึ งยังมีระยะเวลา

อีกนาน ส่วนเรื องการเพิ มเติมแผนฯ โครงการที ไม่เคยมีอยู่ในแผนฯ แล้วจะท าการ

เพิ มเติมเข้าไปใหม่น้ัน จะต้องท าการประชาคมทั้งต าบล แต่กรณีถ้าโครงการเดิมมี

อยู่ในแผนฯ แล้ว ระยะไม่ได้ งบประมาณไม่ตรง ปีงบประมาณไม่ตรง กรณีนี้จะ

เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น มีท่านนายกเป็นประธานสามารถ

พิจารณาได้  

 - เรื องจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ น  ก่อนตุลาคม 2559 ได้ ใช้

แผนพัฒนา 3 ปี จะเห็นได้ว่าโครงการของทางเทศบาลฯ มีจ านวนมาก เทศบาลมี

งบประมาณ 50 ล้าน แต่ว่าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ นมี 300 กว่าล้าน     

ซึ งส่วนนี้ทางหน่วยตรวจสอบชี้แจงว่างบประมาณที มี กับโครงการที มีอยู่ ไม่

สอดคล้องกัน หลังจากนั้นมามีการใช้แผนพัฒนาท้องถิ น 4 ปี มีหนังสือซักซ้อมให้

ทางเทศบาลจัดท าโครงการเท่าที จะด าเนินการจรงิ หรอืตามงบประมาณที มีอยู่ ใน

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทศบาลฯ จะตกเกณฑ์ประเมิน

ตลอด เพราะโครงการที บรรจุในแผนฯ 100 โครงการ แต่น ามาด าเนินการตาม

งบประมาณ ได้เพียง 20 กว่าโครงการ ซึ งไม่ถึงกึ งหนึ งของจ านวนโครงการใน

แผนฯ จึงท าให้ตกเกณฑ์การประเมิน จึงมีหนังสือซักซ้อมให้ท าโครงการเท่าที มี

งบประมาณ  

นางจรรยา  ศวิานนท ์ เรื องการขอถมหินคลุก ของโครงการเสริมไหล่ทางของหมู่ที  6  

ผู้อ านวยการกองช่าง ทางกองช่างได้ตรวจสอบแล้วยังอยู่ในประกันผลงาน ซึ งได้เคยแจ้งไปทางผู้รับจ้าง

และรับทราบแล้ว อาจจะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ในส่วนของหินคลุกทาง

กองชา่งจะติดตามและแก้ไขใหเ้รียบร้อย 
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 - เรื องประปาหมู่ที  11 ตอนนี้ทางกองช่างได้จัดท ารายละเอียดแบบแปลน 

ประมาณการราคากลาง ลงไปที พัสดุเรียบร้อยแล้ว ประสานกับทางพัสดุอยู่

ระหว่างด าเนินการจัดท าเอกสารเพื อจัดหาผู้รับจ้าง ที ล่าช้าเนื องจากต้องรอ

เอกสารจากทางที ดิน  

 - เรื องถนนสายหลักบ้านกองขิง ได้ด าเนินการไปอีกครั้ง อาจจะเป็นงบของปี 

2563 และฝากท่านใดจะมีการเพิ มเติมแผนฯ ที เป็นถนนสายหลักที สามารถขอ 

งบเฉพาะกิจได้ ขอให้เพิ มเติมในแผนฯ ให้ทางเจา้หนา้ที วเิคราะหฯ์ ก่อน 

 - ส่วนเรื องประปาหมู่ที  12 ด าเนินการเรื องเอกสารเรียบร้อยแล้ว แต่ยังติดเรื อง

ระบบไฟฟ้าไม่มี ในแผนฯ ก็ไม่มี และในส่วนของการขออนุญาต เจาะบ่อบาดาล 

ตอนนี้ได้ต่อใบอนุญาตแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเจาะ ซึ งทางกองช่างก็เร่งเรื อง

การด าเนินการของประปาในส่วนของหมูท่ี  12  

 - เรื องการส ารวจฝารางระบายน้ าทางกองช่างพยายามจะส ารวจให้ได้ปีละ 2 

ครั้ง ตามที ทางกองช่างส ารวจฝารางระบายน้ าที ช ารุดเสียหายได้ ทั้งหมด 260 

ฝา ทั้งต าบล ทางกองช่างได้ท าเรื องเสนอไปแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของทาง

ฝ่ายบริหาร เพื อท าการอนุมัติจัดหาราคากลางและจัดหาผู้รับจ้าง ซึ งหลังจากที 

ด าเนินการไปแล้วถ้าท่านพบว่าจุดใดช ารุดเสียหายอีกขอให้แจ้งมาทางช่างอีกครั้ง 

เพื อท าสถิติเก็บไว้ และส ารวจอีกครั้งหนึ ง  

 - เรื องการถมหินคลุกทางกองช่างก็ได้มีการออกส ารวจทั้งในเรื องหินคลุกที จะท า

การเสริมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กให้สามารถแก้ปัญหาได้ถาวร และมีการส ารวจ

กระจกโค้งตามจุดเสี ยงตา่งๆ รวมไปถึงไฟกระพริบ ถ้าท่านพบเห็นจุดใดที มีปัญหา

สามารถมาแจ้งทางกองช่างได้ เพื อจะได้น าเสนอบันทึกข้อความเพื อจัดซื้อในส่วน

ของกระจกโค้งต่อไป 

 - เรื องไฟโซล่าเซลล์ ในส่วนนี้จะต้องด าเนินการซื้อแบตเตอรี  ซึ งทางกองช่างได้ท า

เรื องเสนอไปแล้ว 

 - ส่วนเรื องโครงการของปี 2563 เป็นเพียงการส ารวจเบื้อต้นเพื อให้ทราบว่า   

แต่ละหมู่บ้านมีความต้องการแบบใด เพื อจะได้น ามาจัดท าแบบแปลนและ

ประมาณการเตรียมไว้ล่วงหน้าได้  

นายสมบูรณ์  ยารังฝั้น ในเรื องของโครงการหมูท่ี  10 เรื องความยาวไม่มีปัญหา แตท่ี ผมได้อภปิรายไปนั้น 

สมาชิกสภาเทศบาล คืออยากจะเปลี ยนแปลงเป็นการวางท่อเพื อจะใช้เป็นทางสัญจรเข้าออกได้       

แตต่ามแผนยังเป็นรางระบายน้ าแบบเปิด จงึอยากขอเปลี ยนแปลงในส่วนนี้ 

 - สอบถามเรื องโครงการของหมู่ที  4 ยังมีโครงการใดที ยังไม่ได้ด าเนินการ หรือ 

ยังด าเนนิการไม่แล้วเสร็จบ้าง ช่วยชี้แจงในส่วนนีด้้วย 

นายชุมพร  จาปัญญะ ส าหรับเรื องโครงการของหมูท่ี  4 มีโครงการก่อสรา้งอาคารผู้สูงอายุ ทางผู้รับจ้าง 

นายกเทศมนตรีฯ ได้เข้าด าเนนิการแล้วแตย่ังไม่แล้วเสร็จ เนื องจากเข้าด าเนนิการลา่ช้า 
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 - เรื องของประปาหมู่ที  4 ในส่วนนี้ได้ส่งงานและก่อสร้างเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว 

แต่ติดปัญหาคือยังไม่สามารถใช้ได้ ตามที ได้พูดคุยกับทางผู้น าได้ชี้แจงมาว่ารอ

จัดตัง้คณะกรรมการประปาให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะด าเนินการตอ่ไป  

นายเจริญ อุเต็ม ชีแ้จงเรื องกิจกรรมงานการกุศลงานร าวง การหารายได้เข้ากลุ่มฯ ในฐานะที  

รองนายกเทศมนตรีฯ ผมเห็นประธานกลุ่มฯ ผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน และเจ้าหน้าที ที ให้ความ

ร่วมมือและสนับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบคุณทางท่านนายกฯ   

ที สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม และจะได้ชี้แจงเรื องค่าใช้จ่ายต่างๆ 

อย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื อรวบรวมเสร็จแล้ว ทั้งนี้เพื อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง       

ผู้พิการและผู้ป่วยยากไร้ต่อไป ในนามคณะกรรมการและประธานศูนย์พัฒนา

ครอบครัว ศูนย์ป้องกันการกระท าความรุนแรงระดับต าบล ต้องขอขอบพระคุณ

ทุกท่านอีกครั้ง    

นายสมศักดิ์  อินสุข สอบถามในที ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ มเติมหรอืไม่ ถ้าหาก 

รองประธานสภาเทศบาล ไม่ม ีขอปิดการประชุมสมัยสามัญที  4/2561 ครั้งที  1 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  :   12.00 น. 
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