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การประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งขา้วพวง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจําป ีพ.ศ. 2564   
วันที่  30  เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลทุง่ขา้วพวง 

…............................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายจีระ    ณ  ลําพูน  ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

 ๒. นายสุรพงค์  มณีจันทร ์  รองประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

 3. นายอุดม       วังโส   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

 4. นางสาวมยุรี   เช้ือชาติสิงขร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

 5. นายเวียงชัย    พลเยี่ยม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

 6. นายพิเนตร  เรือแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
 7. นายชัยรัตน์  ขันคํา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

 8. นายปรัชญา  ไวยเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

9. นางสาวเกศมนีด์ิ วรรณเรือน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

10. นายต้นเพชร ผดุงไพรพนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

11. นายวินัย  อาหว่า   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอุดม  ทาไชย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 ๑. นายศรีวอน  บุญกองรัตน์  นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง 
 2. นางวไลพร  กันทะวงศ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง 

 3. นางคณิจตา  ขัตหลง   รองนายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง 

 4. นายประวิทย์  แสนใหม ่  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง 

 5. นายจันทร์รุง่  ฐานที ่   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลทุ่งข้าวพวง 

6. นางสาวนงนุช   อินต๊ะแก้ว  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 8. นายธนา  โปธานนท์  ตัวแทนผู้อํานวยการกองช่าง 
 9. นางสาวรุ่งอรุณ สวัสด์ิไหว  ผู้อํานวยการกองคลัง 

 10. นางสาวพิกุลทอง ตันซาว   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
 11. นางสาวทิพย์ภาพร   ชุมภู   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 12. นายนิธิศ    ธนาธิปธนสาร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 13. นางสาวรักชนก มูลเมฆ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
 14. นางภูมรินทร์ ระวิวรรณ์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 15. ว่าที่ ร.ต.พฤหัส ปะกว้า   เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
 16. นางสาวเปรมยุดา น้อยฝั้น   พนักงานจ้างทั่วไป(งานสาธารณสุข) 
 17. นางสาวอนัญญา อารามแก้ว  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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การประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งขา้วพวง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจําป ีพ.ศ. 2564   
วันที่  30  เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลทุง่ขา้วพวง 

…............................................ 
เริ่มประชุมเวลา 09.09 น. 
  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายวินัย  อาหว่า  เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านได้เข้าห้องประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมเลขานุการฯได้เชิญ นายจีระ  ณ  ลําพูน  ประธานสภา
เทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ได้กล่าวสวัสดีต่อสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันน้ีเป็นการ
สมาชิกประธานสภาฯ  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564 วันน้ีมีท่าน 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอลา 1 ท่าน คือ นายอุดม  ทาไชย เน่ืองจากติดธุระ
เร่งด่วน จึงขอแจง้ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่านทราบ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ (การประชมุสมาชกิสภาเทศบาลตาํบลทุง่ข้าวพวง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ .ศ . 2564  เ ม่ือวันที่ 20  
สิงหาคม  2564) 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ได้แจ้งรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้อ่าน
ประธานสภาเทศบาล  บันทึกการประชุมหากมีข้อความท่ีต้องเปลี่ยนแปลงสามารถแจ้งในที่ประชุมได้ 

ที่ประชุม   ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมเป็นเวลาสมควรแล้ว 

นายจีระ  ณ ลําพูน  ได้สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาฯ   หรือเพ่ิมเติมรายงานประชุม หรือไม่ 

ที่ประชุม   สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมและ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่  2 ประจําปี  2564  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จํานวน 10 เสียง 

งดออกเสียง 1  เสียง  คือประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาฯ ลา 1 เสียง   

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาล 
- ไม่มี - 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4/... 
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ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 
 4.1 การพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
2565  วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) 

นายจีระ  ณ  ลําพูน  ตามที่สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้ลงมติรับหลักการ (ร่าง) เทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 ในการประชุม                
    สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่                
    20 สิงหาคม 2564 และที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาขั้นแปรญัตติ  

จํานวน 5 ท่าน และกําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง
นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการ ซึ่งสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงได้กําหนด
ระยะเวลาแปรญัตติ ต้ังแต่วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2564 เวลาต้ังแต่ 08.30 น. 
ถึงเวลา 16.30 น. แล้วน้ัน  ต่อไปขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565  ได้รายงานให้ที่ประชุม
สภาเทศบาล ด้วยครับ 

นายเวียงชัย  พลเยี่ยม  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามมติ              
ประธานคณะกรรมการฯ  ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ในคราวประชุมสภาเทศบาล  ในสมัยสามัญ สมัยที่  2  

ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้มีมติรับ
หลักการ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และได้กําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 - 24 สิงหาคม  
2564 เวลาต้ังแต่ 08.30–16.30 น . น้ัน ซึ่งห้วงระยะเวลาดังกล่าว
คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติงานเพ่ือรับคําแปรญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดย่ืนขอ
แปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและตรวจความถูกต้องของ 
(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 แล้ว เห็นควรให้
คงไว้ตาม (ร่าง) เดิมทุกประการ พร้อมทั้งได้รายงานและเสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาเทศบาลแล้ว ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบโดยพร้อมกัน  
นายจีระ  ณ  ลําพูน เป็นอันว่าการพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ     
ประธานสภาเทศบาล   พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ในวาระที่ 2 เป็นอันเสร็จสิ้น จึงขอ

แจ้งที่ประชุมรบัทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบโดยพร้อมกัน 
นายจีระ  ณ ลาํพูน ลําดับต่อไปจะขอดําเนินการต่อในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ ต่อเลยนะครับ 

 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องทีเ่สนอเพือ่พิจารณา 

 5.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง จ่ายรายการใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1)การโอนงบประมาณ/... 
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1) การโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สํานักปลัดเทศบาล  

นายจีระ  ณ ลําพูน  ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับ 
ประธานสภาฯ   รายละเอียดฯ ให้กับทางสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบพร้อมกัน 
นางสาวนงนุช อินต๊ะแก้ว  ได้ลุกขึ้นกล่าว กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันเป็นตัวแทนของสํานักปลัดจะได้เรียนช้ีแจง

เก่ียวกับการโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส่วนของสํานักปลัดมี
จํานวน 6 รายการ ซึ่งรายละเอียดของทุกส่วนราชการตามรายการได้จัดเตรียม
เอกสารไว้ในแฟ้มเอกสารสําหรับทุกท่านแล้วน้ัน และ 
- ดิฉันจะขอสอบถามท่ีประชุมว่าจะให้เรียนช้ีแจงเป็นรายการและขอมติหรือ 
จะให้ช้ีแจงเรียงตามลําดับก่อนแล้วจึงขอมติที่ประชุม จึงขอสอบถามท่ีประชุม 

นายจีระ  ณ ลําพูน  ให้ทางเจ้าหน้าที่ช้ีแจงตามลําดับก่อน แล้วค่อยขอมติครั้งเดียวครับ  
ประธานสภาฯ     
นางสาวนงนุช อินต๊ะแก้ว  ขอขอบคุณที่ประชุมคะ ต่อไปดิฉันจะขอช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติ 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานักปลัดเทศบาลตามรายการดังน้ี 

รายการที่ 1 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก หน้า 72 ข้อ 1.2 ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 
120,000.-บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 7,500.-บาท 
(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 58,580.66 บาท (ห้าหมื่น-
แปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทหกสิบหกสตางค์ )  งบประมาณหลั ง โอน 
51,080.66 บาท (ห้าหมื่นหน่ึงพันแปดสิบบาทหกสิบหกสตางค์) เพ่ือขอต้ัง
เป็นรายการ 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ลงทุนหมวดค่ าครุ ภัณฑ์  ประเภทครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่ อง พิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นงบประมาณ  7,500.-บาท  (เจ็ดพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 18 ข้อ 50 
- ต่อไปขออนุมัติดําเนินการ 
รายการที่ 2 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก หน้า 72 ข้อ 1.2 ต้ังงบประมาณ ไว้จํานวน 
120,000.-บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน 9,900.-บาท 
(เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน  54,280.66 บาท (ห้าหมื่น -
สี่พันสองร้อยแปดสิบบาทหกสิบหกสตางค์) งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
44,380.66 บาท (สี่หมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทหกสิบหกสตางค์) เพ่ือต้ัง
จ่ายเป็นรายการ 
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โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จํานวน 1 เครื่อง เป็นงบประมาณ 9,900.-บาท 
(เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 หน้า 26 ข้อ 10.12 
รายการที่ 3 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก หน้า 72 ข้อ 1.3 ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 120,000.-บาท (หน่ึงแสน-
สองหมื่นบาทถ้วน) โดยโอนลดจํานวน  19,000.-บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพัน- 
บาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 58,580.66 บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อย-
แปดสิบบาทหกสิบหกสตางค์) งบประมาณหลังโอน 39,580.66 บาท    
(สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทหกสิบหกสตางค์) 
รายการที่ 4 โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 88 
ข้อ 1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ต้ังงบประมาณไว้จํานวน  40,000.-บาท (สี่หมื่น-
บาทถ้วน)  โดยโอนลด จํานวน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณ
ก่อนโอน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน  -  บาท  
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป    
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน 
จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นงบประมาณ  59,000.-บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 หน้า 5 ข้อ 2.4 
รายการที่ 5 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 78 ข้อ 2.3.4  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลฯ ต้ังงบประมาณไว้
จํานวน  40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยโอนลด จํานวน  22,000.-บาท  
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน  40,000.-บาท (สี่หมื่น-    
บาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน 18,000.-บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จํานวน 1 เครื่อง เป็นงบประมาณ  22,000.-บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 3 ข้อ 7 
 

และรายการที่ 6/... 



6 

 

และรายการที่ 6 รายการสุดท้าย ขอโอนลด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 110 ข้อ 1.1.4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวฯ ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 
8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยโอนลด จํานวน 6,050.-บาท (หกพัน -
ห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
งบประมาณ    หลังโอน  1,950.-บาท  (หน่ึงพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป      
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 
16 น้ิว จํานวน  3  ตัว ตัวละ 1,150.-บาท  รวมเป็นจํานวน  3,450.-บาท 
(สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล จัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องถิ่น 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป      
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 ตัว รวมเป็นจํานวน 2,600.-บาท 
(สองพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 16 ข้อ 44 
- ในส่วนของสํานักปลัด มีรายการที่จะขอโอนต้ังจ่ายรายการใหม่เพียงเท่าน้ี 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามบ้าง เชิญคะ 

นายจีระ  ณ ลําพูน  ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ของสํานักปลัด ที่ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอให้ทางกองช่างได้ช้ีแจงต่อนะครับ 

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทางกองช่างครับ  
 กองช่าง 

นายธนา โปธานนท์  ได้ลุกขึ้นกล่าว กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
วิศวกรโยธา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
  กระผมในนามตัวแทนของกองช่าง  วันน้ีจะได้นําเรียนช้ีแจงเก่ียวกับการโอน

งบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้ทางสภาเทศบาลฯทราบ ในส่วนของ  
กองช่าง มีรายการที่ขออนุมัติดังน้ี 
โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท
เ งินเ ดือนพนักงาน  หน้า  119 ข้อ  1.1 ไ ด้ ต้ั งงบประมาณไว้จํ านวน  
1,300,000.-บาท (หน่ึงล้านสามแสนบาทถ้วน)  โดยโอนลดจํานวน  
41,500.-บาท (สี่หมื่นหน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 
805,955.37 บาท (แปดแสนห้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) 
งบประมาณหลังโอน  764,455.37  บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อย-    
ห้าสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) โดยขอต้ังจ่ายรายการใหม่เป็น  
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 ตัว เป็นจํานวน 17,000.-บาท (หน่ึงหมื่น- 
เจ็ดพันบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 20 ข้อ 56 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สํารวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจหาพิกัดต่างๆ จํานวน  1  ตัว รวมเป็นจํานวน 24,500.-บาท 
(สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2563  หน้า 91 ลําดับที่ 11.3   
- สําหรับของกองช่างมีรายการเพียงเท่าน้ีครับ มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติมไหม

ครับ เชิญครับ 
นายจีระ  ณ ลําพูน  ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ของทางกองช่าง ที่ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอให้ทางส่วนราชการ

ต่อไปได้ช้ีแจงต่อนะครับ เน่ืองจากมีข้อราชการอ่ืนอีกหลายข้อที่จะต้องหารือ
ต่อที่ประชุมครับ ต่อไปขอเชิญทางกองการศึกษาครับ เชิญครับ  

 กองการศึกษา 
นางสาวรักชนก  มูลเมฆ  ได้ลุกขึ้นกล่าว กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
นักวิชาการศึกษาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันในนามตัวแทนของกองการศึกษาจะได้นํา

เรียนช้ีแจงในที่ประชุมทราบ โดยมีรายการและรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
โอนลด  แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการครู หน้า 94 ข้อ 1.1 
ได้ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 8,140,600.-บาท (แปดล้านหน่ึงแสนสี่หมื่น    
หกร้อยบาทถ้วน) โดยโอนลด จํานวน 60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณก่อนโอน  3,266,843.45 บาท (สามล้านสองแสนหกหม่ืน-    
หกพันแปดร้อยสี่ สิบสามบาท ส่ีสิบห้ าสตางค์ )  งบประมาณหลั ง โอน 
3,206,843.45 บาท (สามล้านสองแสนหกพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบ-
ห้าสตางค์) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000.-บาท รวมเป็นจํานวน 60,000.-บาท 
(หกหม่ืนบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  หน้า 4 ข้อ 8 
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โอนลด  แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการครู หน้า 94 ข้อ 1.1 
ได้ต้ังงบประมาณไว้จํานวน  8,140,600.-บาท (แปดล้านหน่ึงแสนสี่หมื่น-   
หกร้อยบาทถ้วน) โดยโอนลด  จํานวน 160,000.-บาท (หน่ึงแสนหกหม่ืน-
บาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน  3,206,843.45 บาท (สามล้านสองแสน-  
หกพันแปดร้อยสี่ สิบสามบาทสี่ สิบห้ าสตางค์ )  งบประมาณหลั ง โอน 
3,046,843.45 บาท (สามล้านสี่หมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสามบาท-          
สี่สิบห้าสตางค์) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 10 เครื่องๆละ 
16,000.-บาท รวมเป็นจํานวน 160,000.-บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  หน้า 5 ข้อ 11 
โอนลด  แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการครู หน้า 94 ข้อ 1.1 
ได้ต้ังงบประมาณไว้จํานวน 8,140,600.-บาท (แปดล้านหน่ึงแสนสี่หมื่น    
หกร้อยบาทถ้วน)  โดยโอนลดจํานวน  102,000.-บาท  (หน่ึงแสนสองพัน-
บาทถ้วน)  งบประมาณก่อนโอน  3,046,843.45  บาท  (สามล้านสี่หมื่น-
หกพันแปดร้อยสี่ สิบสามบาทสี่ สิบห้ าสตางค์ )  งบประมาณหลั ง โอน 
2,944,843.45 บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสามบาท-   
สี่สิบห้าสตางค์) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุ ภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
น้ิว) จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 17,000.-บาท รวมเป็นจํานวน 102,000.-บาท 
(หน่ึงแสนสองพันบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 3 ข้อ 6 
- กองการศึกษามีเรื่องที่จะขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ีคะ มีท่านใดจะขอสอบถาม

เพ่ิมเติมได้คะ 
นายจีระ  ณ ลําพูน  ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษา ที่ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุม  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามไหมครับ  
นางสาวเกศมณีด์ิ วรรณเรือน ยกมือขึ้นเพ่ือขอสอบถามเพ่ิมเติม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
นายจีระ  ณ ลําพูน  เชิญทางท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  
ประธานสภาฯ   
 
 

นางสาวเกศมนีด์ิ/... 
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นางสาวเกศมณีด์ิ วรรณเรือน ลุกขึ้นยืนทําความเคารพ ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว กราบเรียน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม   

ทุกท่าน ดิฉันจะขอสอบถามและขอเสนอเก่ียวกับรายละเอียดเพ่ิมเติม กรณีการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบโน๊ตบุ๊ค ตามที่ทางตัวแทนของกองการศึกษาได้
นําเรียนช้ีแจง ทําไมไม่ต้ังคุณลักษณะให้สูงไปเลยเพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน
อนาคตต่อไป ขอทราบรายละเอียดคะ 

นางสาวรักชนก  มูลเมฆ  ได้ลุกขึ้นยืนเพ่ือช้ีแจงในรายละเอียดดังกล่าว เน่ืองจากคุณลักษณะที่ต้ังไว้เป็น
นักวิชาการศึกษาฯ  แบบมาตรฐานทั่วไปที่สามารถใช้งานได้ หากเราต้ังสูงกว่าน้ีเกรงว่าจะเปลือง 

งบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งตามคุณลักษณะดังกล่าวสามารถใช้งานได้
เหมือนกันคะ ขอเรียนช้ีแจงคะ 

นายจีระ  ณ ลําพูน มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ทางผู้บริหารมีเรื่องจะช้ีแจงไหมครับท่านนายกฯ 
ประธานสภาฯ  มีเรื่องจะช้ีแจงต่อไหมครับ เชิญครับ 
นายศรีวอน  บุญกองรัตน์ ขอขอบคุณทางสภาเทศบาลฯ ที่ได้โอกาสให้ช้ีแจงในรายละเอียดต่างๆ และขอ 
นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านอีกคร้ังหน่ึงที่ได้พิจารณาให้ (ร่าง) เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ผ่านขั้นตอนการรับ
หลักการ และขั้นตอนการแปรญัตติ ซึ่งไม่มีผู้ใดแปรญัตติแต่อย่างใดและทาง
ประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานให้ที่ประชุมทราบดังกล่าวข้างต้นแล้วน้ัน
และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันขอขอบคุณ
อีกคร้ังครับ 

นายจีระ  ณ ลําพูน ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้กล่าวต่อที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม 
ประธานสภาฯ  อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดจะสอบถามกระผมจะมติในที่ประชุมสภาเทศบาลฯคร้ังน้ี

เลยนะครับ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีมติอนุมัติให้สํานักปลัดเทศบาล กองช่าง และ

กองการศึกษา โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามท่ีได้เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ในวันน้ี  ด้วยเสียง
จํานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือประธานสภาเทศบาล และสมาชิก
สภาฯ   ลา 1 เสียง 

นายจีระ  ณ ลําพูน ขอขอบคุณที่ประชุมทุกท่าน ก่อนที่จะดําเนินการในระเบียบวาระต่อไป กระผม 
ประธานสภาฯ  ขอพักการประชุม 15 นาที ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าทีประชุมตรงเวลา

ด้วยนะครับ เชิญครับ 
นายวินัย  อาหว่า  เมื่อถึงเวลาเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้เรียกสมาชิกสภาฯทุกท่านเขา้ที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  เพ่ือช้ีแจงข้อราชการในระเบียบวาระต่อไป  
นายจีระ  ณ ลําพูน เมื่อที่ประชุมพร้อมกระผมจะขอเร่ิมดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป  
ประธานสภาฯ  คือ ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องทีเ่สนอเพือ่พิจารณา (ตอ่) 
 5.2 การพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
2565 วาระที่ 3 (เห็นชอบ) 

นายจีระ/... 
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นายจีระ  ณ ลําพูน สอบถามที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นเป็น 
ประธานสภาฯ  อย่างอ่ืน กระผมจะขอดําเนินการตามระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 3 (เห็นชอบ) 

โดยจะขอมติที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2565 เชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง มีมติเห็นชอบ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 ด้วยเสียงจํานวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
คือประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาฯ  ลา 1 เสียง 

นายจีระ  ณ ลําพูน ขอขอบคุณที่ประชุมทุกท่าน ต่อไประเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 การขอความ 
ประธานสภาฯ  เห็นชอบจัดต้ังวัด (ร้าง) 

     5.3 การขอความเห็นชอบจัดตั้งวัด (รา้ง) 
นายจีระ  ณ ลําพูน ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯทราบ สืบเน่ืองจากได้รับแจ้งโทรศัพท์จากท่าน 
ประธานสภาฯ  พระครูปิยธรรมบัณฑิต เจ้าคณะตําบลทุ่งข้าวพวง เขต 1 เพ่ือขอความเห็นชอบ

จากสภาเทศบาลฯมีมติที่ ประ ชุมใ ห้ทางมหาเถรสมาคมดํา เ นินการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างโดยยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา โดยทาง
เจ้าคณะตําบลทุ่งข้าวพวง เขต 1 ได้จัดทําเป็นหนังสือถึงนายกเทศมนตรีฯ  
เพ่ือขอบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ สําหรับรายละเอียดได้
มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ ขันคํา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นผู้เสนอ
และช้ีแจงในเรื่องดังกล่าว เชิญครับ 

นายชัยรัตน์  ขันคํา ยกมือขึ้นกล่าวกราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชัยรัตน์  ขันคํา สมาชิกสภาฯเขต 1   

ขอเสนอเรื่องการจัดต้ังวัด(ร้าง) จํานวน 2 วัด และขออนุญาตนําเรียนช้ีแจงให้  
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ รับทราบไปพร้อมกัน  สําหรับรายละเอียดของการ
จัดต้ังวัด (ร้าง) ดังกล่าว คือ 1) วัดพระบาทรอยวัว(ร้าง) ต้ังอยู่หมู่ที่ 1       
บ้านห้วยเป้า ตําบลทุ่งข้าวพวง  โฉนดเลขที่ 11591 มีเน้ือที่ 25 ไร่ 2 งาน 
74 ตารางวา  และ 2) วัดต้นผึ้ง(ร้าง) ต้ังอยู่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตําบล
ทุ่งข้าวพวง โฉนดเลขที่ 25217 มีเน้ือที่ 8 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา โดยขอมติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดต้ังวัด(ร้าง) จํานวน 2 วัด ดังกล่าวเป็นวัดที่มี
พระภิกษุอยู่จําพรรษา กระผมมีเรื่องที่ช้ีแจงเพียงเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ 

นายจีระ  ณ ลําพูน สอบถามที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  ตามท่ีท่าน ชัยรัตน์  ขันคํา ได้เสนอเรื่องการ 
ประธานสภาฯ  จัดต้ังวัด(ร้าง) และได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ทราบแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

สอบถามเป็นอย่างอ่ืนอีกครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม
กระผมจะขอผู้รับรอง จํานวน 2 ท่าน และจะขอมติที่ประชุมครับ 

นายพิเนตร  เรือแก้ว ยกมือขึ้น กระผมขอรับรองคนที่ 1 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
นายสรุพงค์  มณีจันทร์ ยกมือขึ้น กระผมขอรับรองคนที่ 2 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
 

นายจีระ ณ ลําพูน/... 
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นายจีระ  ณ ลําพูน ขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   
 มติที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง  มีมติเห็นชอบให้ทางมหาเถรสมาคมบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างโดย

ให้จัดต้ังวัด(ร้าง) คือ 1) วัดพระบาทรอยวัด(ร้าง) และ 2) วัดต้นผึ้ง(ร้าง) เป็น
วัดที่มีพระภิกษุอยู่จําพรรษา ด้วยเสียงจํานวน 10 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
คือประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาฯ  ลาประชุมฯ 1 เสียง 

นายจีระ  ณ ลําพูน ขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ต่อไปจะขอดําเนินการในระเบียบวาระต่อไป  
ประธานสภาฯ  คือระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 

- ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯท่านใด มีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมในเรื่องอ่ืนๆ
บ้างครับ เชิญครับ  

นายศรีวอน  บุญกองรัตน์ ขอเสนอ 1) เรื่อง เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2564 หากมี 
นายกเทศมนตรีฯ  เงินเหลือจ่ายจะขอหารือต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯในวันน้ี จะขอเสนอทางสภา

เทศบาลฯ จัดซื้อรถไถฟาร์มเพ่ือช่วยเหลือและใช้ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ โดยขอแจ้งให้ทางสมาชิกสภาฯเทศบาล
ทุกท่านทราบไว้ก่อน 
2) การพัฒนางานสาธารณะ 
 - เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่
หน่วยงานของ นพค.32 ในงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2564 ทาง นพค.32 
ได้สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาด้านสาธารณะในเรื่องของเคร่ืองจักรกล
พร้อมแรงงานฯลฯ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางเทศบาลแต่อย่างใด ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ จํานวน 2 งาน คือ งานทางและงานขุดลอก โดยงานทางได้รับการ
สนับสนุน จํานวน 2 โครงการ คือ 1) งานถนน บริเวณข้างกองร้อย ตชด.335 
บ้านแม่จา ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตร และ 2) งานถนน เส้นทางไปวัด
พระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า ซึ่งเป็นเส้นทางการเกษตร ระยะทางประมาณ 3 
กิโลเมตร ส่วนงานขุดลอกจะเป็นงานฝายบ้านทุ่งข้าวพวง และบ้านห้วย
ทรายขาว เช่ือมต่อเขตตําบลปิงโค้ง  เพ่ือดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมกัน กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ
เพียงเท่าน้ี ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายจีระ  ณ ลําพูน  มีท่านใด จะเสนอต่อที่ประชุมเพ่ิมอีกครับ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ    
นายอุดม  วังโส  ยกมือขึ้นกล่าว กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร และ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอุดม วังโส  สมาชิกสภาฯเขต 2 ขอเสนอ

เรื่อง 1) การแก้ไขปัญหาท่อระบายนํ้า บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 
- สืบเน่ืองจากกระผมได้รับการร้องเรียนจากราษฎร บ้านแม่จา หมู่ที่ 4  
(หย่อมบ้านคนเมือง) ว่าได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากปัญหาน้ําท่วมขัง 
 

เน่ืองจาก/...   
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เน่ืองจากการก่อสร้างรางระบายนํ้าบริเวณสองข้างทางบนทางหลวงหมายเลข 
1178  ขนาดปากท่อมีขนาดไม่สมดุลกัน เวลาที่ฝนตกหนักนํ้าไหลเข้าปากท่อ
ไม่ทันทําให้นํ้าฝนเอ่อล้นเข้าท่วมขังบริเวณบ้านเรือนราษฎร จึงขอสอบถามท่ี
ประชุมว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด และเราควรจะมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง   ขอบคุณครับ 
- ส่วนอีกเรื่องคือการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร ในช่วงน้ีกระผมเห็นว่า 
เป็นช่วงฤดูฝนในทุกพ้ืนที่การเกษตรจะเห็นว่าถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาเพ่ือ
การเกษตรเกิดเสียหายเกือบทุกพ้ืนที่ ทุกเส้นทาง จึงขอหารือและขอฝากทาง
สภาเทศบาลฯ ได้ร่วมกันสํารวจเส้นทางที่เสียหายสําหรับการเกษตรแล้ว
รวบรวมหรือรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเสนอผู้บริหารรับทราบเพ่ือหา
แนวทางในการช่วยเหลือต่อไป ขอบคุณครับ 

นายศรีวอน  บุญกองรัตน์  ขอบคุณท่าน อุดม วังโส  ที่ได้สอบถามมาครับ สําหรับเรื่องน้ีกระผมขออนุญาต
นายกเทศมนตรี   ช้ีแจงและแจ้งที่ประชุมให้ทราบพร้อมกัน กรณีรางระบายนํ้าบริเวณสองข้างทาง 
   บนทางหลวงหมายเลข 1178 น้ันเป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และ 

ทางกระผมก็ได้หารือไปยังหน่วยงานของกรมทางหลวงแล้ว ขอให้รีบดําเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้โดยด่วน จึงขอแจ้งที่ประชุมรับทราบขอบคุณครับ  
- ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องถนนเข้าพ้ืนทางการเกษตรกระผมก็เห็นด้วย  
ที่ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหามาให้ทราบ และพวกเราทุกคนก็ควรจะมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนช่วยกันเพ่ือพัฒนาตําบลทุ่งข้าวพวงของเราให้เจริญ
ย่ิงขึ้นไป ขอบคุณครับ 

นายจีระ  ณ ลําพูน ขอบคุณที่ประชุม ที่ได้เสนอแนะปัญหา แนวทางการแก้ไข รวมถึงเรื่องอ่ืนๆที่ได้ 
ประธานสภาฯ  ร่วมคิดร่วมทําในที่ประชุม กระผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้นําเรื่องราวปัญหา 

ข้อเท็จจริงต่างๆ ได้มาหารือในที่ประชุมเพ่ือเราจะได้ร่วมดําเนินการและแก้ไข
ต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านอีกคร้ังหน่ึงครับ 
- ที่ประชุมสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อสอบถามเป็นอย่างอ่ืน 
อีกครับ ซึ่งขณะน้ีเวลาในการประชุมได้ล่วงเวลาในการพักรับประทานอาหาร
กลางวันของพวกเรามาค่อนข้างมากแล้วครับ  ถ้าไม่มีใครเสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ิมเติม
กระผมจะขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ไว้เพียง
เท่าน้ี  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวงทุกคนครับ 

  
ปิดประชุมเวลา  12.49 น. 
 
 
     ลงช่ือ       วินัย  อาหว่า ผู้บันทึกการประชุม 
       (นายวินัย    อาหว่า) 
     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
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   เมื่อวันที่  1  กันยายน  2564  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจําปี พ.ศ. 2564  
เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2564  แล้ว 
 
 
 
ลงช่ือ   ชัยรัตน์  ขันคํา  กรรมการสามญัประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
          (นายชัยรัตน์   ขันคํา) 
 
 
ลงช่ือ     เวียงชัย  พลเยี่ยม กรรมการสามญัประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นายเวียงชัย   พลเยี่ยม) 
 
 
ลงช่ือ     อุดม   ทาไชย  กรรมการสามญัประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นายอุดม     ทาไชย) 
  
  
ลงช่ือ     ปรัชญา  ไวยเนตร กรรมการสามญัประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นายปรัชญา  ไวยเนตร) 
 
 
ลงช่ือ  เกศมนีด์ิ  วรรณเรือน กรรมการสามญัประจําสภาตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวเกศมนีด์ิ  วรรณเรือน) 
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   สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวการประชุม
สภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1 ประจําปี  2564  เมื่อวันที่  21 เดือน กันยายน 
พ.ศ. 2564 
 
 
 
     ลงช่ือ         จีระ  ณ ลาํพูน ผู้รับรองการประชุม 
                 (นายจีระ    ณ ลําพูน) 
       ประธานสภาเทศบาลตําบลทุ่งข้าวพวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


