
  
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1/2562    

วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมศักดิ์ กลีบแก้ว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 -   
7. นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ์    แป้นสุข 
8. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นิทน สระบัว 
9. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิชิต ทับทอง 

10. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
11. นายมงคล ไชยฤกษ์ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ์ 

ผู้ไม่มำประชมุ 
1. นายชัยณรงค์    เจริญธรรมรักษ ์  (ขาดประชุม)  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี ราเชษ เอียดเสน 
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุ่นสังข ์
5. นายธีรศักดิ์ ค าแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ ค าแหง 
6. นายธรรมพร รายระยับ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ธรรมพร รายระยับ 
7. นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อุดร รัตนพันธ์ 
8. นายสุริยา สุริยผล นายช่างโยธาช านาญงาน สุริยา สุริยผล 
9. นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา สุวิภา เหมาะสมสกุล 
      
      

        

      /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      พระ
รัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังอ้างถึงประกาศอ าเภอทุ่งสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
ที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง      สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554  
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.2562   
ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง และด าเนินการประชุม
ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1       เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธำนสภำเทศบำล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3),  
ข้อ 13 (5) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว 6732 ลงวันที่  
6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2, ข้อ 3 และข้อ 4 ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ
ในที่เปิดเผยภายในเวลาสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลที่วัง  ได้ด าเนินการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลฯ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ ที่ได้มอบให้ท่านไว้แล้วนะครับ 

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2562 
ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25  ตุลาคม พ.ศ.2562 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบ
รายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจาก
การประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่  หาก
ไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมใด 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประธำนสภำเทศบำล ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

/ระเบียบวำระ... 
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ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องด่วน(เพื่อพิจำรณำ)  
นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.1  ญัตติ เรื่องขอควำมเห็นชอบกำรรับมอบบ่อน้ ำบำดำลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ประธำนสภำเทศบำล ตำมโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริ

โภค  โดยกำรขุดเจำะบ่อบำดำล บ้ำนบนควน หมู่ที่ 10 ต ำบลท่ีวัง   

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ        
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นำยกเทศมนตรี  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบการรับมอบบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์

ที่เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค  โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบนควน หมู่ที่ 10 ต าบลที่วัง  ของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส านักทรัพยากร
น้ าบาดาลเขต 6 ตรัง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักกำร 

ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 6 ตรัง  ได้ขอส่งมอบบ่อน้ าบาดาลให้กับเทศบาล
ต าบลที่วัง  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  ให้การบริหารจัดการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นอิสระในการซ่อมบ ารุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลาและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยเอกสารส่งมอบบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องได้จัดท าขึ้นจ านวนบ่อละ 3 ฉบับ  เพ่ือให้เทศบาลต าบลที่วังลงนามเอกสาร
บันทึกการส่งมอบบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  โดยให้เก็บไว้เป็น
หลักฐาน 1 ฉบับ  และส่งกลับส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 6 ตรัง  จ านวน 2 ฉบับ 
เหตุผล 

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561  
ข้อ 1  ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  โดยคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  มาตรา 3  บัญญัติ
ว่า ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกีย่วกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3  มีเจตนารมณ์
ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุส าหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่ากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมี
ภาระติดพัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แต่อย่างไรก็ดี
หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้ว  จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ
ต่อไป 

/ดังนั้น ... 
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ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกฎหมายดังกล่าว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ  10     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -        เสียง 
 งดออกเสียง  -        เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล           งบประมำณ พ.ศ. 2561  เพื่อแก้ไขสัญญำจ้ำง  โครงกำรก่อสร้ำงฟุตบำทคอนกรีต

เสริมเหล็กเลียบถนนสำย 403 (สำยเก่ำ) พร้อมติดตั้งไฟฟ้ำและแสงสว่ำง  หมู่ที่ 1
   

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ        
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นำยกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพ่ือผู้บริหารจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป (กองคลัง)   
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เพ่ือผู้บริหารจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป  โครงการก่อสร้างฟุตบาทคอนกรีต
เสริมเหล็กเลียบถนนสาย 403 (สายเก่า) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง  หมู่ที่ 1  
ตามที่เทศบาลต าบลที่วังได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (กันเงินฯ ปีงบประมาณ 2561) 
เหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลที่วังได้ด าเนินการโครงการก่อสร้างฟุตบาท
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสาย 403 (สายเก่า)  พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
โครงการฯ ยังไม่แล้วเสร็จ  จากการควบคุมงานโครงการดังกล่าวปรากฎว่ารายละเอียด
ในแบบแปลนบริเวณโคนต้นไม้ได้ก าหนดไว้เว้นระยะการเทคอนกรีตรอบโคนต้นไม้
ขนาด ø 1.00 เมตร  ซึ่งปรากฏว่าในสถานที่ก่อสร้างจริงไม่สามารถเว้นระยะการเท
คอนกรีตรอบโคนต้นไม้ ขนาด ø 1.00 เมตร  ได้  จึงควรขยายระยะการเทคอนกรีต
รอบโคนต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่บริเวณโคนต้นไม้แต่ละต้นโดยไม่กระทบต่อ
ต้นไม้และการตัดแต่งรากต้นไม้ (รายละเอียดตามข้อเท็จจริง บันทึกข้อความกองช่างที่ 
นศ 54503/2562 ลว.18 พ.ย.2562)  เพ่ือให้การปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง
ฟุตบาทคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสาย 403 (สายเก่า) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าและแสง
สว่าง  หมู่ที่ 1 เป็นไปด้วยความเหมาะสม  ป้องกันความเสียหายและความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน  จึงขอแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณเพ่ือแก้ไขแบบแปลน  โดยอาศัยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายการที่เบิกตัดปี  หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อ 

/ได้รับอนุมัติ...... 
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ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้  หรือขยายเวลาเบิกตัดปี  จ ำนวน 1 รำยกำร 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ข้อควำมเดิม  โครงการก่อสร้างฟุตบาทคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสาย 403 
(สายเก่า) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง  หมู่ที่ 1  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยำว  
478.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,434 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564  เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560  ล าดับที่ 1  
หน้าที่ 1)    

ข้อควำมใหม่  โครงการก่อสร้างฟุตบาทคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสาย 403 
(สายเก่า) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง  หมู่ที่ 1  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยำว  
494.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,434 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564  เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560  ล าดับที่ 1  
หน้าที่ 1)    

 ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 31  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  พิจารณา
อนุมัติแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือ
ผู้บริหารจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขด้านการก่อสร้าง กระผมขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง
ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

นำยอุดร  รัตนพันธ์       เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จาการด ำเนินกำรตำมโครงกำรก่อสร้ำงฟุตบำทคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสำย 403 

(สำยเก่ำ)  พร้อมติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง หมู่ที่ 1  จำกกำรควบคุมงำนโครงกำรดังกล่ำว
ปรำกฎว่ำรำยละเอียดในแบบแปลนบริเวณโคนต้นไม้ได้ก ำหนดไว้เว้นระยะกำรเท
คอนกรีตรอบโคนต้นไม้ขนำด ø 1.00 เมตร  ซึ่งปรำกฏว่ำในสถำนที่ก่อสร้ำงจริงไม่
สำมำรถเว้นระยะกำรเทคอนกรีตรอบโคนต้นไม้ ขนำด ø 1.00 เมตร ได้  จึงควรขยำย
ระยะกำรเทคอนกรีตรอบโคนต้นไม้ให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่บริเวณโคนต้นไม้แต่ละ
ต้นโดยไม่กระทบต่อต้นไม้และกำรตัดแต่งรำกต้นไม้  การตัดเนื้องานคอนกรีตได้ไป
ขยายเพ่ิมในส่วนของความยาว  เนื้องานพ้ืนที่การเทคอนกรีตไม่เปลี่ยนแปลง 

   อีกประเด็นหนึ่ง รายละเอียดในแบบแปลนมีความขัดแย้งกันในงานวางท่อระบาย
น้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด ø 1.00 เมตร ในแบบแปลนปรากฏรายการ
ปริมาณวัสดุ และจากการตรวจสอบเอกสารในรายละเอียดประมาณราคาที่ได้ระบุไว้ 
จ านวน 22 ท่อน  อีกทั้งในบัญชีแสดงปริมาณงานการก่อสร้างของผู้ รับจ้างได้เสนอ
ราคา ได้ระบุไว้จ านวน 22 ท่อน  แต่จากการควบคุมงานปรากฏว่าจุดวางท่อมีจ านวน 
8 ท่อน และมีท่อที่ไม่สามารถวางได้จ านวน 14 ท่อน เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่วางท่อ
ดังกล่าว   
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/จากเหตุ... 
   จากเหตุดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ

รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 และแก้ไขแบบแปลน  เพ่ือผู้บริหำรจะได้
แก้ไขสัญญำต่อไปครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ   
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมำชิกสภำเทศบำล กระผมขอเพ่ิมเติม รายละเอียดในการก่อสร้างเมื่อมีการก่อสร้างใกล้เสร็จ  ในส่วนที่ดิน

เป็นดินแดง  ควรจะเอาหินไปใส่ไว้เพื่อที่ทางเท้าจะได้ไม่สกปรกครับ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ   
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยบุญยืน  จันทร์สุวรรณ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมำชิกสภำเทศบำล ผมขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมครับ  ผมคิดว่ากองช่างควรจะมีการส ารวจตามสภาพ

พ้ืนที่จริงให้ละเอียดถี่ถ้วน  เพื่อจะได้ด าเนินการออกแบบให้ถูกต้อง  จะได้ไม่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  10     เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -        เสียง 
 งดออกเสียง  -        เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.3 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล           งบประมำณ พ.ศ. 2562  เพื่อแก้ไขสัญญำจ้ำง  โครงกำรขยำยเขตวำงท่อประปำ

ส่วนภูมิภำค หมู่ที่ 1 – 11 (ตอน 2) ต ำบลที่วัง   

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ        
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นำยกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 เพ่ือผู้บริหารจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป (กองคลัง)   
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  
หลักกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562    เพ่ือผู้บริหารจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป   โครงการขยายเขตวางท่อประปา
ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 – 11 (ตอน 2) ต าบลที่วัง  ตามที่เทศบาลต าบลที่วังได้ตรา 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
 
 
 

/เหตุผล... 
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 เหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลที่วังได้ด าเนินการโครงการดังกล่าวจากการควบคุม
งานปรากฏว่างานท่อดันลอดท่อประปาไม่สามารถดันลอดได้  เนื่องจากถนนสายควน
อิฐ – เขาโร  ได้มีการวางท่อระบายน้ า  คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø 0.80 เมตร  ทั้ง
สองข้างของถนน  ซึ่งการดันลอดท่อประปาจะต้องดันลอดใต้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดังกล่าว  แต่ปรากฏว่าเมื่อได้ด าเนินการดันลอดท่อประปา  เครื่องจักรในการดันลอด
ได้ชนกับหินใต้ถนน  ท าให้ไม่สามารถดันลอดท่อประปาได้  จึงควรเปลี่ยนวิธีการดัน
ลอดท่อประปาเป็นวิธีการขุดรื้อผิวจราจรและวางท่อประปา  และน าเงินที่ปรับลด มา
ใช้ในการขยายท่อประปาเพ่ิมเพ่ือสามารถให้บริการประชาชนเพ่ิมขึ้น และสั่งพักงาน
จ้ าง ไว้ก่ อน   (รายละเ อียดตามข้อเท็จจริ ง  บันทึกข้อความกองช่าง  ที่  นศ 
54503/2562 ลว. 5 พ.ย.2562) 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 – 11 
(ตอน 2) ต าบลที่วัง  เป็นไปด้วยความเหมาะสม  ป้องกันความเสียหายและความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน  จึงขอแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณเพ่ือแก้ไขแบบแปลน  โดย
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 31 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณรายการที่เบิกตัดปี  หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้  จะ
กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้  หรือขยายเวลาเบิกตัดปี  
จ ำนวน 1 รำยกำร  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ข้อควำมเดิม    โครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 – 11   
(ตอน 2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 – 11 (ตอน 2) 
โดยใช้ท่อ  HDPE PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร  ยำว 830 เมตร  
พร้อมอุปกรณ์  และท่อ  HDPE PN 10  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร  ยาว 
9 เมตร  พร้อมอุปกรณ์  ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด  (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3  พ.ศ.2561  หน้าที่ 19  ล าดับที่ 71)    

ข้อควำมใหม่  โครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 – 11  
(ตอน 2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 – 11 (ตอน 2) 
โดยใช้ท่อ  HDPE PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร  ยำว 920 เมตร  
พร้อมอุปกรณ์  และท่อ  HDPE PN 10  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร  ยาว 
9 เมตร  พร้อมอุปกรณ์  ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด  (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3  พ.ศ.2561  หน้าที่ 19  ล าดับที่ 71)    

 
/ดังนั้น... 
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 ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 31  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  พิจารณา
อนุมัติแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือ
ผู้บริหารจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  10     เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -        เสียง 
 งดออกเสียง  -        เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.4  ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล          งบประมำณ  พ.ศ. 2563 โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรศูนย์พัฒนำ 
  เด็กเล็ก สังกัดเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ   
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองการศึกษา แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลที่วัง ส าหรับรายละเอียดขอเชิญหั วหน้าฝ่าย
บริหารงานการศึกษาซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณชี้แจงครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญนางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด
ประธำนสภำเทศบำล           ต่อที่ประชุมครับ         

นำงสำวสุวิภำ  เหมำะสมสกุล เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุวิภา   
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติค่ะ 
กำรศึกษำ การด าเนินการตามโครงการนี้  สืบเนื่องจากก าลังการใช้ไฟฟ้าไม่พอ ต้องขยายเฟสเพ่ิม  

โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ค่ะ 
หลักกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตามที่เทศบาลต าบลที่วังได้ตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 
 
 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 
29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จ านวน 1 รายการ ดังต่อไปนี้ 

    ข้อควำมเดิม    
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 
ที่วัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลที่วัง 3 ศูนย์ ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด 

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลต าบลที่วัง  หน้าที่ 
193 ล าดับที่ 25)    

ข้อควำมใหม่     
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบล 
ที่วัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลที่วัง 3 ศูนย์ ตำมรูปแบบที่คณะกรรมกำรร่ำงของเขตของงำนก ำหนด 

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลต าบลที่วัง  หน้าที่ 
193 ล าดับที่ 25)    

ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.
2543 ข้อ 29  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  ต าบลที่วัง  
เ พ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  8      เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -        เสียง 
 งดออกเสียง  -        เสียง   

ระเบียบวำระท่ี 5             กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. 2563 และกำรก ำหนดวันเริ่มประชุม 
                                   สภำสมัยสำมัญ สมัยแรกของปีถัดไป 
นำยบุญสม วังบัวทอง         ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง เสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
ประธำนสภำเทศบำล          พ.ศ. 2563 และก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัยแรกของปีถัดไป 
นำยบุญยืน  จันทร์สุวรรณ      ผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 4 สมัย 
สมำชิกสภำเทศบำล            สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่  1-30 พฤษภาคม  2563  ก าหนด 30 วัน 
                                    สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  1-30 สิงหาคม   2563  ก าหนด 30 วัน 
                                    สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  1-30 พฤศจิกายน  2563  ก าหนด 30 วัน 
                                   สมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 ก าหนด 28 วัน 

ครับ 
/นำยบุญสม... 
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นำยบุญสม วังบัวทอง           ขอผู้รับรอง ตามที่ท่านบุญยืน  จันทร์สุวรรณ เสนอ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล            ผู้รับรองถูกต้อง นายสมบูรณ์  แป้นสุข และ นางอุไรวรรณ  แสงเงิน  
                                     เมื่อมีผู้รับรองถูกต้อง ผมขอมติที่ประชุมรับรอง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 
                                     พ.ศ. 2563 และก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป ครับ 
ที่ประชุม                          เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ 
                                     เห็นชอบ                          8        เสียง 
                                     ไม่เห็นชอบ                        -       เสียง 
                                     งดออกเสียง                       -         เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   

ที่ประชุม ไม่มี 

นำยบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธำนสภำเทศบำล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  11.55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมกำร... 
 
 
 

เสนอคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวังพิจำรณำตรวจสอบบันทึก 
กำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่……………………. 

 
 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม ได้ตรวจบันทึกกำรประชุมแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
 

                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ)   
                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 


