
 
 

(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ ำปี พ.ศ. 2557 
วันศุกร์ที่  15  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557 

ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 
 
ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา  เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมศักดิ์  กลีบแก้ว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชัยณรงค์  เจริญธรรมรักษ์ 
7. นายวิโรจน ์ วงศ์เมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วิโรจน ์ วงศ์เมฆ 
8. นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ์   แป้นสุข 
9. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นิทน สระบัว 
๑0. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ -  
11. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
12. นายมงคล ไชยฤกษ์ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ์ 
 
ผู้ไม่มำประชุม 

1. นายวิชิต  ทับทอง 
 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี ราเชษ เอียดเสน 
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นายธีรศักดิ์ ค าแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ ค าแหง 
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เปิดประชุม 10.00 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  อ้างถึงประกาศสภาเทศบาลต าบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที3่ ประจ าปี พ.ศ. 2557  ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2557 

ตามหนังสือที่อ้างถึง  สภาเทศบาลต าบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัย
สามัญ สมัยที3่ ประจ าปี พ.ศ. 2557  มีก าหนด 30  วันนบัตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม  พ.ศ. 2557  นั้น  
นำยบุญสม  วังบัวทอง  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม 
 ประธำนสภำเทศบำล  ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวำระท่ี ๑    เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

เรื่องท่ี  1.  การลดยอดลูกหนี้ค้างช าระ  จ านวน  2  ราย  กรณีไม่มีมูลหนี้ หรือ
จัดเก็บข้อมูลผิดพลาด ท าให้ยอดลูกหนี้ค้างช าระไม่ตรงตามความเป็นจริง   

ตามท่ีงานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลที่วัง ได้ตั้งยอดลูกหนี้ค่า
ภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ  2556 รายละเอียดดังนี้  
1. รายนายประดับ เตติชานนท์ เลขส ารวจที่  295/2541 หมู่ที่ 3 ตั้งแต่ปี 
2542-2544 ปีละ 82.20 บาท รวมเป็นเงิน 324.80 บาท  
2. รายนางพาสน์ ด าแจ่ม เลขส ารวจที่ 29/2553 หมู่ที่ 9 เป็นเงิน 47.20 
บาท  

จากการตรวจสอบปรากฏว่าลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระทั้ง 2 
ราย ไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจ าปี
ไว้แล้ว ท าให้มียอดลูกหนี้ค้างช าระไม่ตรงตามความเป็นจริง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 1. รายนายประดับ เตติชานนท์ ได้ส ารวจแล้วในหมู่ที่ 4 ตามเลขส ารวจที่ 
275/2542ตั้งแต่ปี 2542-2544 ตาม นส.3 เลขที่ดิน 253 จ านวนเนื้อ
ที่ดิน 20 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ปีละ 82.20 บาท รวมเป็นเงิน 324.40 
บาท (สามร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) และได้ช าระเงินเรียบร้อยแล้วตาม
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 22000392 เลขที่ 22-22  และเล่มที่22000393 
เลขที่ 27 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 เล่มที่ 2573002 เลขที่ 43 ลง
วันที่  26 เมษายน  2543 แต่ ได้ส ารวจซ้ า ในหมู่ที่  3  เลขส ารวจที่ 
295/2542 ตั้งแต่ปี 2542-2544 ปีละ 82.20 บาท รวมเป็นเงิน 
324.80 บาท 

 2.รายนางพาสน์ ด าแจ่ม ได้ช าระเงินแล้วตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 3265222 
เลขที่ 39 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 เรียบร้อยแล้ว  

นายกเทศมนตรีต าบลที่วังได้อนุมัติลดยอดลูกหนี้/จ าหน่ายลูกหนี้ค่าภาษี
บ ารุงท้องที่ค้างช าระ จ านวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 372.90 บาท เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลที่วังทราบต่อไป 

  เรื่องท่ี  2  เรื่อง  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง (พ.ศ. 
2558-2562) 
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  ด้วยเทศบาลต าบลที่วัง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลที่วัง  (พ.ศ.2558-2562)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ทุก
ประการ  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง (พ.ศ.2558 – พ.ศ.
2562) ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง  เมื่อวันที่  30  
เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2557   

อาศัยความตาม ข้อ 16 (4)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  จึงอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง พ.ศ. 2558-2562  
ของเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548  ข้อ  24  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2557 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ต าบลที่วังทราบต่อไป 
เรื่องที่  3  เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลที่วัง (พ.ศ.2558 - 
2560)  

ด้วยเทศบาลต าบลที่วัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558-2560)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของเทศบาลต าบลที่วังที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาล มีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลที่วัง เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2557 และนายกเทศมนตรีต าบลที่
วังได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2557 

อาศัยอ านาจตามข้อ  17  (4)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   จึงอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพ่ือให้เทศบาลต าบลที่วังใช้
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลที่วัง   (พ.ศ. 2558 – 2560)  เป็นกรอบในการ
จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2558   และประโยชน์อ่ืน
ของเทศบาลต าบลที่วัง   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2557  จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ต าบลที่วังทราบต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี 2    เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่    1 /2557 
ประจ าปี พ.ศ. 2557  เมื่อวันที่  5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7 ขอให้ที่ประชุม
ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ  หรือ  ความหมายใดที่
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คลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือ
ข้อความใดบ้างหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม 

ที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยมติเอกฉันท์ 
  เห็นชอบ  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - 
  งดออกเสียง -  
ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง  3.1  ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่ำปรับผิดสัญญำตำม 
ประธำนสภำเทศบำล  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่   25  พฤศจิกำยน  2556   

ผมขอให้ยกวาระเรื่องนี้ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากไม่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชี้แจงในเรื่องนี้ ตามท่ีที่ประชุมสภาได้มีมติเมื่อครั้ง
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้เสนอให้มี
คณะกรรมการข้ึนมา 1 ชุด  

นำยบุญสม  วังบัวทอง  3.2   ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล  พ.ศ.2557 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
     
นำยสมชำย  แป้นสุข  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
รองนำยกเทศมนตรี ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ท าใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอ านาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
 ส านักปลัดเทศบาลขออนุมัติโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบาลต าบลที่วังขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 
 โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จ านวน  45,000  บาท 
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย       จ านวน  45,000  บาท 
 โอนเพิ่ม แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน  90,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท  การโอน
งบประมาณในครั้งนี้เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล  
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2. กองช่ำง  เทศบาลต าบลที่วังขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  
 โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ ปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกอไผ่ หมู่ที่ 7 จ านวน  100,000
บาท 
 โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
จ านวน  100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท  

นำยบุญสม  วังบัวทอง  ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล   
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ 
  เห็นชอบ  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - 
  งดออกเสียง -  
นำยบุญสม  วังบัวทอง  3.3  ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2557  
ประธำนสภำเทศบำล (เงินเหลือจ่ำย) ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ งบเงินลงทุน หมวดครุภัณฑ์ งำน

ไฟฟ้ำถนน ประเภทค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 4  โครงกำร      
นำยสมชำย แป้นสุข  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
รองนำยกเทศมนตรี ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ท าใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอ านาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
 เนื่ องจากในการด า เนินการจัดจ้ า งก่อสร้ า งโครงการปรับปรุ ง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกอไผ่ หมู่ที่ 7  และโครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองผักตบ หมู่ที่ 9  มีงบประมาณ
เหลือจ่ายจากโครงการดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 957,100  บาท และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายรองรับไว้แต่มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  รายละเอียดดังนี้ 
        1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครัวภูผา-บ้านจ่าวิทย์ หมู่
ที่ 1  จ านวน 269,000  บาท 

          2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในทอน หมู่ที่ 1 จ านวน  
172,000  บาท 

  3. โครงการบุกเบิกถนนสายถ้ าชวน หมู่ที่ 8  จ านวน  127,000  บาท 
   4. โครงการติดตั้ งถังกรองน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  9  จ านวน  

65,000  บาท 
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นำยบุญสม  วังบัวทอง  ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล   
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ 
เห็นชอบ  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - 
  งดออกเสียง -  
นำยบุญสม  วังบัวทอง  3.4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ งำนไฟฟ้ำถนน  ประเภท

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
นำยสมชำย แป้นสุข  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
รองนำยกเทศมนตรี ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ท าใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปน อ านาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น 
 จึงขออนุมัติ แก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
ข้อควำมเดิม  
 - โครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน หมู่ที่ 4 ยาว 25 เมตร และเรียงหินมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 375 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบประมาณ
 2,058,000  บาท 
ข้อควำมใหม่  
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านฉาง – ควนปลิง หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 
1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 2,290 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,290 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน   งบประมาณ
 1,936,000 บาท 
 - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายที่วัง – ถ้ าใหญ่ และถนนสายหน้าสถานใหม่ 
จ านวน 282 ตร.ม. หนา 0.05 ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน   
งบประมาณ   122,000 บาท 
  เนื่องจาก โครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน หมู่ที่ 4  ได้มีการประกาศสอบ
ราคาไปแล้ว 2 ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้รับจ้าง จึงขอด าเนินการแก้ไขค าชี้แจงให้
ถูกต้องและสามารถจัดจ้างได้เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น  
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นำยบุญสม  วังบัวทอง  ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล   
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ 
  เห็นชอบ  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - 
  งดออกเสียง -  
นำยบุญสม  วังบัวทอง  3.5  ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันไว้เบิกในปีถัดไปกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 7 
ประธำนสภำเทศบำล  โครงกำร  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 
นำยสมชำย แป้นสุข  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
รองนำยกเทศมนตรี การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 59 ในกรณีที่รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการการก่อนี้
ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
ปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

เ พ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป  จึงขอ
อนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
จ านวน  7  โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านฉาง – ควนปลิง  หมู่ที่ 4  ผิวจราจร
กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 2,290 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 2,290 ตารางเมตร (ตามแบบที่ เทศบาลต าบลที่วั งก าหนด )  
งบประมาณ 1,936,000 บาท 
2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายที่วัง – ถ้ าใหญ่ และถนนสายหน้าสถานี
ใหม่  จ านวน 282 ตารางเมตร  หนา 0.05 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลที่วังก าหนด) งบประมาณ 122,000 บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครัวภูผา – บ้านจ่าวิทย์  หมู่ที่ 
1  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 50 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วัง
ก าหนด)  งบประมาณ 269,000 บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในทอน หมู่ที่ 1  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 115 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 345 
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ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  งบประมาณ  
172,000 บาท 
5. โครงการบุกเบิกถนนสายถ้ าชวน  หมู่ที่ 8  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
100 เมตร  ถมลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  พร้อมทั้งบดอัดแน่นและถมหินคลุก  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  พร้อมทั้งบดอัดแน่น  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่
วังก าหนด)  งบประมาณ  127,000 บาท 
6. โครงการติดตั้งถังกรองน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 งบประมาณ 65,000 บาท 
7. โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยกบ – บนควน  หมู่ที่ 10  โดยการถมหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ยาว 1,000 เมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  งบประมาณ  331,000 บาท 

นำยบุญสม  วังบัวทอง  ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล     
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ 
  เห็นชอบ  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - 
  งดออกเสียง -  
นำยบุญสม วังบัวทอง  3.6  ญัตติ เรื่อง ขอควำมเห็นชอบเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมกำรตี 
ประธำนสภำเทศบำล รำคำปำนกลำงของท่ีดิน รอบปี พ.ศ. 2554-2557 มำใช้ในกำรประเมินภำษี

บ ำรุงท้องท่ี    ส ำหรับปี พ.ศ. 2558-2561  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 
นำยสมชำย แป้นสุข  ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 หมวด 2 การตีราคาปาน 
รองนำยกเทศมนตรี กลางของที่ดิน  มาตรา 14  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ

หนึ่งให้มีหน้าที่พิจารณาการตีราคาปานกลางของที่ดิน เพ่ือใช้ส าหรับพิจารณาตี
ราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ปี และมาตรา 13 คณะกรรมการนั้น
ให้ประกอบด้วยบุคคลในท้องที่ ดังต่อไปนี้  

ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด เจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัด นายอ าเภอท้องที่ ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งได้รับเลือกจากสภาท้องถิ่น 

ส าหรับ เทศบาลต าบลที่วังได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงาน ธนา
รักษ์พ้ืนที่นครศรีธรรมราช แจ้งรายชื่อผู้มีความเหมาะสม จ านวน 2 คน เป็น
คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน ดังนี้ 
1. นายไพศาล  แก้วสุกใส   ต าแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินช านาญการ 
2. นางสาวสายสุนีย์  ศรีสุวรรณ ต าแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ  

โดยให้สมาชิกสภาเสนอรายชื่ อที่ทางส านักงานธนารักษ์ พ้ืนที่
นครศรีธรรมราช แจ้งมาแล้วนี้ และให้ความเห็นชอบเพ่ือที่เทศบาลต าบลที่วังจะ
ได้รายงานอ าเภอทุ่งสงต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง  ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล   



๙ 
 

 

 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ 
  เห็นชอบ  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - 
  งดออกเสียง -  
นำยบุญสม วังบัวทอง  3.7  ญัตติ เรื่อง ขอขยำยเวลำกำรน ำเสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
ประธำนสภำเทศบำล  รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ของเทศบำลต ำบลที่วัง เป็นเวลำ 
    15 วัน    
นำยสมชำย แป้นสุข   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
รองนำยกเทศมนตรี  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ.2543    

ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้นแล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปี แล้ว
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
ภายในวันที่ 15  สิงหาคม   
ข้อ 24  ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถที่จะน าร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้  ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ 

ด้วยเทศบาลต าบลที่วัง  ได้ด าเนินการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2558  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และได้พิจารณาแล้วว่า   
ไม่สามารถท่ีจะน าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  เสนอต่อ
สภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ 15  สิงหาคม  2557   

ดังนั้น  จึงขออนุมัติขยายเวลาในการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2558   ไปอีก  15  วัน 

นำยบุญสม  วังบัวทอง  ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล   
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ 
  เห็นชอบ  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - 
  งดออกเสียง - 
ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  
นำยบุญสม  วังบัวทอง   เปิดโอกาสให้สมาชิกพูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อต าบลของเรา 
ประธำนสภำเทศบำล 

 

 



๑๐ 
 

 

 

นำยสมบูรณ์ แป้นสุข ขอฝากผู้บริหารช่วยดูแล ก าชับ การซ่อมแซมไฟฟ้าตามหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งล่าช้า  
สมำชิกสภำเทศบำล มาก ชาวบ้านร้องมายังกระผมจ านวนมาก และเรื่องการดูแลความสะอาดของ

อาคารส านักงานเทศบาล เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลในการต้อนรับแขกผู้
มาเยือนต่างๆ         

นำยบุญสม  วังบัวทอง  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมรับฟังการ                                          
ประธำนสภำเทศบำล  ประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
ปิดประชุม   12.30 น.  
 
 
    ลงชื่อ                                ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
 

     
 

    ลงชื่อ.........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายบุญสม  วังบัวทอง) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1. นายนิทน สระบัว 
2. นายสัญญา เทวภักดิ์ 
3. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ 


