
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทีว่ัง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  คร้ังที่ 2  ประจําป พ.ศ. 2556 

วันอังคาร ที่  27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 
 ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทีว่ัง 

 
ผูมาประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา  เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมศักดิ์  กลีบแกว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค เจริญธรรมรักษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชัยณรงค  เจริญธรรมรักษ 
7. นายวิโรจน วงศเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วิโรจน วงศเมฆ 
8. นายสมบูรณ แปนสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ   แปนสุข 
9. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นิทน สระบัว 

๑0. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วิชิต ทับทอง 
11. นายบุญยืน จันทรสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทรสุวรรณ 
12. นายมงคล ไชยฤกษ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ 
 
ผูไมมาประชุม 
 ไมมี 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นายนิพนธ   ประพฤติชอบ นายกเทศมนตรี  นิพนธ   ประพฤติชอบ 
 2.  นายประจักษ แสงทอง รองนายกเทศมนตรี ประจักษ แสงทอง 
 3.  นายสุชาติ  จันทบุรี รองนายกเทศมนตรี สุชาติ   จันทบุรี 
 4.  พ.อ. สมพงษ  ไชยสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมพงษ ไชยสุวรรณ 
 5.  นายเสนอ  แสงเงิน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เสนอ แสงเงิน 
 6.  นางพจรินทร  สังขแกว ตัวแทนชุมชน พจรินทร สังขแกว 
 7.  นางสุขสันต  แกวเก้ือ ประธานชุมชน สุขสันต แกวเก้ือ 
 8.  นางสันต ิ เชื้อนุช ประธานชุมชน สันติ เชื้อนุช 
 9.  นายสายัณต  ไหมแกว ตัวแทนชุมชน สายัณต ไหมแกว 
 10.  นายสมพงศ รักษจันทร ประธานชุมชน สมพงศ รักษจันทร 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๒ 
 

 
 

 11.  นายอํานวย  วงศเมฆ ประธานชุมชน อํานวย วงศเมฆ 
 12.  นายหบั  หนูชัยแกว ประธานชุมชน หับ หนูชัยแกว 
 13.  นางสมพิทย ทิพยรัตน ประธานชุมชน สมพิทย ทิพยรัตน 
 14.  น.ส.ลําดับ  ธาระเนตร ตัวแทนชุมชน ลําดับ ธาระเนตร 
 15.  นายพัลลภ  สิมศิริวงษ ประธานชุมชน พัลลภ สิมศิริวงษ 
 16.  นายถาวร  เซงเสง ประธานชุมชน ถาวร เซงเสง 
 17.  นางจาร ี สังขแกว กรรมการชุมชน จารี สังขแกว  
  
 
เปดประชุม 10.00 น. 
      

เม่ือท่ีประชุมพรอม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยหลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  อางถึงประกาศสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2556  ลงวันท่ี  25  กรกฎาคม  2556  

ตามหนังสือท่ีอางถึง  สภาเทศบาลตําบลท่ีวัง ไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2556  มีกําหนด  30  วันนับตั้งแตวันท่ี 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 นั้นโดยมีการ
ประชุม  วันท่ี  15  สิงหาคม  2556  และท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท  รับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  แลวนั้น 

 เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.
2547  ขอ 22 จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมในวันอังคาร ท่ี  27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา 10.00 
น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งท่ีแลวในข้ันรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  ทางสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง ไดกําหนด
หวงเวลาในการยื่นเสนอคําแปรญัตติและหวงเวลาของคณะกรรมการแปรญัตติ  ใน
การพิจารณาคําแปรญัตติ  ทุกข้ันตอนก็ไดเสร็จเรียบรอยแลว  และประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติก็ไดสงหนังสือมายังผมเรียบรอยแลวและไดกําหนดวัน
ประชุมไวในวันอังคาร ท่ี  27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 ก็คือวันนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
การประชุมการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวังสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 
ประจําป พ.ศ. 2556  เม่ือวันท่ี  15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 
ขอใหท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีขอความ  หรือ  
ความหมายใดท่ีคลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกทานใดท่ีจะมีการแกไข

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๓ 
 

 
 

ถอยคําหรือขอความใดบางหรือไม  หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม 

ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมดวยมติเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทูถาม 

   3.1  โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
นายวิชิต  ทับทอง   ถามคณะผูบริหารวาโครงการเศรษฐกิจชุมชนมีกลุมไหนบางท่ียังคางชําระเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2   อยูกับทางเทศบาล    
 
นายนิพนธ  ประพฤติชอบ   ชี้แจงตอท่ีประชุมดังนี้ 
นายกเทศมนตรี   1.  กลุมปลูกพืชหมุนเวียน  นายถาวร เซงเสง  จํานวนเงินท่ีคางชําระ 
   10,000.00.- บาท 
   2.  กลุมเลี้ยงโคพันธพ้ืนเมือง  นายชัด  คงทองคํา  จํานวนเงินท่ีคางชําระ   
   60,000.00.- บาท 
   3.  กลุมสงเสริมอาชีพบานชายเขา นายจรูญ  เกตุแกว จํานวนเงินท่ีคางชําระ 
   95,000.00.- บาท 
   4.  กลุมเลี้ยงไกพันธพ้ืนเมือง  นายพล  นิลสุขา  จํานวนเงินท่ีคางชําระ 
   9,613.00.- บาท 
   5.  กลุมเลี้ยงโคพันธพ้ืนเมือง  นายดุสิต  แสงเงิน  จํานวนเงินท่ีคางชําระ 
   101,803.69.- บาท 

 6.  กลุมเลี้ยงปลา นายชม แปนสุข จํานวนเงินท่ีคางชําระ 19,710.96.- บาท 
   7.  กลุมเลี้ยงปลาดุก  นายแคลว หอมเกตุ  จํานวนเงินท่ีคางชําระ 
   2,949.29.- บาท 
   8.  กลุมเลี้ยงสุกรบานทุงอินทนิน  นางยุพิน  แสงทอง  จํานวนเงินท่ีคางชําระ 
   33,958.80.- บาท 
   9.  กองทุนหมุนเวียนสงเสริม  กลุมอาชีพบานกางปลา  นางยินดี  นบนอม  
   จํานวนเงินท่ีคางชําระ  20,530.45.- บาท 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติเรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันไว โครงการปรับปรุง 
     ภายในอาคารสํานักงาน งบประมาณ 300,000.- บาท 

นายบุญสม  วังบัวทอง   ใหผูบริหารชี้แจงรายละเอียดเหตุผลในการขออนุมัติกันเงินในโครงการนี้ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายนิพนธ  ประพฤติชอบ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
นายกเทศมนตรี   เบิกจายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร  

ปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.2547  ขอ 59 ในกรณีท่ีรายจายหมวดคาครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน ได

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๔ 
 

 
 

อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการการ
กอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่งใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีก
หนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกลาวท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง
ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา
ทองถ่ินแลวแตกรณี โครงการปรับปรุงภายในอาคารสํานักงาน อยูระหวางข้ันตอน
การประกาศสอบราคาจาง เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารสํานักงาน งบประมาณ 300,000.- บาท 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง  ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   

ท่ีประชุม   มีมติอนุมัติ  ใหกันเงินโครงการปรับปรุงภายในอาคารสํานักงาน  
      งบประมาณ  300,000.-  บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันไว โครงการปรับปรุง 
    ตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายคลอง งบประมาณ 450,000.- บาท 

นายบุญสม  วังบัวทอง  ใหผูบริหารชี้แจงรายละเอียดเหตุผล 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนิพนธ  ประพฤติชอบ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก 
นายกเทศมนตรี  จายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2547   ขอ 59 ในกรณีท่ีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน ไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการการกอหนี้
ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่งใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่ง
ปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ี
ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา
ทองถ่ินแลวแตกรณี  โครงการปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายคลอง 
อยูระหวางข้ันตอนการประกาศสอบราคาจาง  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
ดังกลาว จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โครงการ
ปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายคลอง  งบประมาณ 450,000.-บาท 

 

นายบุญสม  วังบัวทอง  ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 
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ท่ีประชุม   อนุมัติดวยมติเอกฉันท  ใหกันเงินโครงการปรับปรุงตอเติม 
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายคลอง งบประมาณ 450,000.- บาท 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติเรื่อง พิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันไว โครงการกอสราง 
    หองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม งบประมาณ 500,000.- บาท 

นายบุญสม  วังบัวทอง  ใหผูบริหารชี้แจงรายละเอียดเหตุผลในการขออนุมัติกันเงินโครงการนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนิพนธ  ประพฤติชอบ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
นายกเทศมนตรี   จายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2547   ขอ 59 ในกรณีท่ีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน ไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการการกอหนี้
ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่งใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่ง
ปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ี
ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา
ทองถ่ินแลวแตกรณี  โครงการกอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม อยู
ระหวางข้ันตอนการประกาศสอบราคาจาง เ พ่ือปฏิบัติ ให เปนไปตามระเบียบ
ดังกลาว จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โครงการ
กอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม งบประมาณ 500,000.-บาท 

 

นายบุญสม  วังบัวทอง  ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม   อนุมัติดวยมติเอกฉันท  ใหกันเงินโครงการปรับปรุงตอเติม 
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม งบประมาณ 500,000.- บาท 

ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติ  เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ.2557  (ข้ันแปรญัตต)ิ 

นายบุญสม  วังบัวทอง  ให นายวิโรจน วงศเมฆ  ประธานกรรมการแปรญัตติ  ชี้แจงรายละเอียดใหท่ี 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมทราบ 
นายวิโรจน วงศเมฆ  ชี้แจงตอท่ีประชุมวา  จากการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง เม่ือวันท่ี  
ประธานกรรมการแปรญัตติ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ไดมีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 
เวลา 13.00 น.  ของวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ถึง 14.00 น. ของวันท่ี 16 
สิงหาคม 2556 และไดกําหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันท่ี 20 
สิงหาคม 2556   เวลา 10.00 – 14.00 น. เพ่ือนําเสนอประธานสภาเทศบาล

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 
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ตําบลท่ีวัง  ตอไปในการประชุมประธานไดนําเรื่องท่ีสมาชิกสภาเทศบาลขอแปร
ญัตติไวมาประชุมพิจารณาตามลําดับดังนี้  

 1.ผูเสนอขอแปรญัตต ิ
 1.1 นายสมบูรณ   แปนสุข เสนอคําแปรญัตติดังนี้ 

   กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 
ขอ 1. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด ตั้งไว 1,500,000.- บาท ขอแปรญัตติ
ตัดรายการดังกลาวออก   
เหตุผล  กระผมคิดวางบประมาณจากโครงการติดกลองวงจรปดจํานวน 
1,500,000.- บาท งบประมาณดังกลาวนาจะนําไปพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของ
ตําบลท่ีวัง จํานวน 11 หมูบานซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนมากกวา เชน 
  -  ถนน  ในตําบลท่ีวังถนนยังมีไมครอบคลุมทุกหมูบานมีอีกหลายหมูบาน
ท่ีมีปญหา 
  - ประปา มีอีกหลายหมูบานท่ียังไมมีน้ําประปาใชเม่ือถึงฤดูแลงจะประสบ
ปญหาขาดแคลนน้ําซ่ึงในเทศบัญญัติปนี้ก็ไมมีการตั้งงบประมาณไว 
  -  ไฟฟา  กระผมคิดวาไฟฟาก็เปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับในการดํารงชีวิตและ
มีอีกหลายครัวเรือนท่ีมีปญหาเรื่องไฟฟา ซ่ึงในเทศบัญญัติปนี้ก็ไมมีการตั้ง
งบประมาณไว 
 สําหรับการติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ือปองกันอาชญากรรมตางๆนั้นผมคิดวา
เปนเรื่องของตํารวจมากกวา   เทศบาลนาจะมาดูแลเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานใหมี
ความพรอมเสียกอน ซ่ึงขณะนี้กระผมคิดวาเทศบาลยังไมมีความพรอม   แตหาก
จะติดตั้งกลองวงจรปดภายในเทศบาลโดยใชงบประมาณ 100,000 - 200,000 
บาท กระผมเห็นดวยแตสําหรับการติดตั้งกลองวงจรปดท้ัง 11 หมูบานนั้นกระผม
ไมเห็นดวย 

ท่ีประชุม  มีมติใหยืนตามรางเดิมดวยคะแนน 1 เสียง แกไขตามคําแปรญัตติ 2 เสียง 

  1.2 นายบุญยืน  จันทรสุวรรณ ขอเสนอคําแปรญัตติดังนี้ 
   สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
   ขอ 1.รถบรรทุก (ดีเซล)  ตั้งไว 787,200.-  บาท ขอแปรญัตติตัดรายการ 
   ดังกลาวออก 

   เหตุผล  กระผมคิดวาการซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ยังไมมีความจําเปนเพราะรถใน 
   สํานักงานเทศบาลมีรถเพียงพอสําหรับการใชงาน นาจะใหความสําคัญกับ     
   รถดูดสิ่งปฏิกูล รถรับ-สงผูปวย หรือรถบรรทุกน้ํา เพราะเม่ือถึงฤดูแลง หมูท่ี  
   5,9,10 จะไมมีน้ําใช ซ่ึงเทศบาลมีรถเพียงคันเดียวไมเพียงพอสําหรับการ 
   ใหบริการประชาชน สวนรถดูดสิ่งปฏิกูล ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลท่ีวัง 
   ตองขอใชรถจากเทศบาลขางเคียงกระผมคิดวาหากเทศบาลดําเนินการจัดซ้ือ 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 
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   รถเองจะสามารถอํานวยความสะดวกใหประชาชนในพ้ืนท่ี กระผมไมเห็นดวย 
   กับการซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 

ท่ีประชุม  มีมติใหยืนตามรางเดิมดวยคะแนน 1 เสียง แกไขตามคําแปรญัตติ 2 เสียง 

   1.3 นายนิทน  สระบัว  ขอเสนอคําแปรญัตติดังนี้ 
   กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   ขอ 1. กลองวัดมุมแบบอัตโนมัติ  ตั้งไว 306,000.- บาท ขอแปรญัตติตัด 
   รายการดังกลาวออก   
   ขอ 2. นั่งราน ตั้งไว 100,000.- บาท ขอแปรญัตติตัดรายการดังกลาว 
   ออก        

เหตุผล  เม่ือเปรียบเทียบความตองการของประชาชนในตําบลท่ีวัง ในพ้ืนท่ีเขต 2 
ประชาชนยังมีความตองการเรื่องน้ําประปา ไฟฟา ถนน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีความจําเปน
ท่ีตองใชในชีวิตประจําวัน เชนถนนสายซอย 50 ตอนนี้ไมสามารถใชงานได 
น้ําประปา ประชาชนในหมูท่ี 5,9,10 ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 
และปญหาเรื่องไฟฟา ซ่ึงในเทศบัญญัติ ก็ไม ไดตั้ งงบประมาณไว   ซ่ึง เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับกลองวัดมุม และนั่งรานแลวการใชงานในแตละปจะใชงานไมก่ีครั้ง 
กระผมเห็นวาความตองการเรื่องน้ําประปา ไฟฟาและถนน เปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับ
ประชาชนมากกวา 
ขอ 3. วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 330,000.- บาท ขอแปรญัตติปรับลด
เหลือ 200,000.- บาท   

ท่ีประชุม  มีมติใหยืนตามรางเดิมดวยคะแนน 1 เสียง แกไขตามคําแปรญัตติ 2 เสียง 

   1.4 นายสัญญา  เทวภักดิ์ ขอเสนอคําแปรญัตติดังนี้ 
 สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

ขอ 1. รถบรรทุก (ดีเซล)  ตั้งไว 787,200.- บาท ขอแปรญัตติตัดรายการ
ดังกลาวออก  
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
ขอ 2. นั่งราน ตั้งไว 100,000.- บาท ขอแปรญัตติตัดรายการดังกลาวออก 
ขอ 3. กลองวัดมุมแบบอัตโนมัติ ตั้งไว 306,000.- บาท ขอแปรญัตติตัด
รายการดังกลาวออก 
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 
ขอ 4. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด ตั้งไว 1,500,000.- บาท ขอแปรญัตติ
ตัดรายการดังกลาวออก  

ท่ีประชุม  มีมติใหยืนตามรางเดิมดวยคะแนน 1 เสียง แกไขตามคําแปรญัตติ 2 เสียง 

  1.5 นายวิชิต ทับทอง  ขอเสนอคําแปรญัตติดังนี้ 
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(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
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 สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
ขอ 1. วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 300,000.- บาท ขอแปรญัตติปรับลด
เหลือ 200,000.- บาท   
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
ขอ 2 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 300,000.- บาท ขอแปรญัตติปรับลด
เหลือ 200,000.- บาท  
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ขอ 3  คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 400,000.- บาท ขอแปรญัตติปรับลดเหลือ 
300,000.- บาท    
ขอ 4  วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 400,000.- บาท ขอแปรญัตตปิรับลดเหลือ
300,000.- บาท    
ขอ 5 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 600,000.- บาท ขอแปรญัตติปรับลด
เหลือ 500,0000.- บาท  
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
ขอ 6 คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 450,000.- บาท ขอแปรญัตติปรับลดเหลือ 
350,000.-  บาท  

   2.ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  
คณะกรรมการแปรญัตติ มีความเห็นวาใหเสนอคําขอแปรญัตติตอสภาเทศบาล
ตําบลท่ีวัง ในสวนท่ีผูเสนอขอแปรญัตติเสนอมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง ได
พิจารณาตอไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง  สั่งพักกลางวันและนัดประชุมตอในเวลา  13.00 น. 
ประธานสภาเทศบาล 
 

เริ่มประชุมตอ  เวลา  13.00 น. 
 
นายบุญสม  วังบัวทอง  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมานั้น  ทานสมาชิกก็คงทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียดบางแลวตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติท่ีได 

สงใหกับสมาชิกไปกอนหนานี้แลว  ในการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557  เรียงตามลําดับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   
ประธานสภาเทศบาล โดยพิจารณาเรียงตามลําดับ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ  เสนอมา 

1. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด ตั้งไว 1,500,000.- บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติ  มีมติตดั  2 ตอ 1  เสียง 

    ขอมติท่ีประชุมทานสมาชิกทานใดเห็นกับดวยคณะกรรมการแปรญัตติ  เสียง   
    ขางมากกรุณายกมือครับ 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๙ 
 

 
 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการเสียงขางมาก 8 เสียง  ยืนตามรางเดิม 4 เสียง 

2.  รถบรรทุก (ดีเซล)  ตั้งไว 787,200.- บาท คณะกรรมการแปรญัตติ 
    มีมติตัด  2 เสียง  ยืนตามรางเดิม 1 เสียง 

ท่ีประชุม มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง  ยืนตามรางเดิม 
4  เสียง 

3.  กลองวัดมุมแบบอัตโนมัติ  ตั้งไว 306,000.- บาทคณะกรรมการแปรญัตต ิ  
มีมติตัด  2 เสียง  ยืนตามรางเดิม 1 เสียง 

ท่ีประชุม มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง  ยืนตามรางเดิม
4  เสียง 

4.  นั่งราน ตั้งไว 100,000.- บาท คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติตัด  2 เสียง  
ยืนตามรางเดิม 1 เสียง 

ท่ีประชุม มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง  ยืนตามรางเดิม 
4  เสียง 

    5.  วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 330,000.- บาท  คณะกรรมการแปรญัตต ิ
มีมติ  ปรับลดเหลือ 200,000.- บาท  2 เสียง  ยืนตามรางเดิม 1 เสียง 

ท่ีประชุม มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง   ใหปรับลด 
เหลือ  200,000.- บาท  ยืนตามรางเดิม 4 เสียง 

 สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
6. วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 300,000.- บาท คณะกรรมการแปรญัตติ 
มีมติ  ปรับลดเหลือ  200,000.- บาท    2 เสียง  ยืนตามรางเดิม 1  เสียง 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง  ใหปรับลด  
เหลือ  200,000.- บาท  ยืนตามรางเดิม 4 เสียง 

สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
7.  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 300,000. -บาท คณะกรรมการแปรญัตติ
มีมติ  ปรับลดเหลือ  200,000.- บาท  2 เสียง  ยืนตามรางเดิม 1 เสียง  

ท่ีประชุม   มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง  ใหปรับลด  
เหลือ  200,000.- บาท  ยืนตามรางเดิม 4 เสียง 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
8.  คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 400,000.- บาท คณะกรรมการแปรญัตติ 
มีมติ  ปรับลดเหลือ  300,000.- บาท  2 เสียง  ยืนตามรางเดิม 1 เสียง 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง  ใหปรับลด  

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๑๐ 
 

 
 

เหลือ  300,000.- บาท  ยืนตามรางเดิม 4 เสียง 

    9.  วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 400,000.-บาท คณะกรรมการแปรญัตติ 
ลดเหลือ  300,000.- บาท  2 เสียง  ยืนตามรางเดิม 1 เสียง  

ท่ีประชุม   มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง  ใหปรับลด  
เหลือ  300,000.- บาท  ยืนตามรางเดิม 4 เสียง 

10.  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 600,000.- บาท คณะกรรมการแปร
ญัตติมีมติ  ปรับลดเหลือ  500,0000.- บาท  2 เสียง  ยืนตามรางเดิม 1 เสียง 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง  ใหปรับลด   
เหลือ  500,000.- บาท  ยืนตามรางเดิม 4 เสียง 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
11.  คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 450,000.-บาท คณะกรรมการแปรญัตต ิ มี
มติ  ปรับลดเหลือ 350,000.- บาท  2 เสียง  ยืนตามรางเดิม 1 เสียง  

ท่ีประชุม   มีมติเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติเสียงขางมาก 8 เสียง  ใหปรับลด   
เหลือ  350,000.- บาท  ยืนตามรางเดิม 4 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ  เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  (ข้ันลงมติ) 

พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557  (ข้ันลงมติ)  การตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 

นายบุญสม  วังบัวทอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน   
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ.2547  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2  พ.ศ.2554 ขอ 52 การพิจารณาราง 

ขอบัญญัติ  ในวาระท่ี 3 ไมมีการอภิปรายเวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  จะไดลงมติ
ใหมีการอภิปราย  ถามีเหตุผลอันสมควร 
 ในการพิจารณาวาระนี้  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  ลงมติวาจะใหตราเปน
เทศบัญญัติหรือไม 

    ขอมติท่ีประชุมวา  สมาชิกทานใดเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2557  จํานวน  12  เสียง  เปนเอกฉันท 

นายบุญสม  วังบัวทอง  สรุปเปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  เห็นชอบกับรางเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ใหตราเปนเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  ได 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายบุญสม  วังบัวทอง) 
ประธานสภาเทศบาล 

 



๑๑ 
 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืนๆ 

ท่ีประชุม   ไมมี 

นายบุญสม  วังบัวทอง  กลาวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลคณะผูบริหารและประธานชุมชนทุกทาน 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ีเขารวมประชุมและการประชุมก็ไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ขอปดประชุมครับ 
  
ปดประชุม   14.00 น.  
 
 
 


