
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  คร้ังท่ี  2 
ประจำปี   พ.ศ. ๒๕62 

 วันท่ี   27    สิงหาคม   ๒๕62  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด 

 ผู้มาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสันติ  บุญเจริญ รองประธานสภาเทศบาล สันติ  บุญเจริญ  
2 นายสมพร  โชติพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล สมพร  โชติพงศ์  
3 นายวินัย  สุขเนาวรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  สุขเนาวรัตน์    
4 นายจรัญ  ม่วงพุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ  ม่วงพุ่ม  
5 นายโสภณ  ยมพมาศ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  ยมพมาศ  
6 นายธวัชชัย  สุขหวัง สมาชิกสภาเทศบาล ธวัชชัย  สุขหวัง  
7 นายวิวัชร  หิรัญกิจรังษี สมาชิกสภาเทศบาล วิวัชร  หิรัญกิจรังษี  
8 นายบุญรัตน์  บุญรอดชู สมาชิกสภาเทศบาล บุญรัตน์  บุญรอดชู  
9 นายสุพรรโณ  ชัยบาล สมาชิกสภาเทศบาล สุพรรโณ  ชัยบาล  

10 นายนิคม  คลิ้งทอง สมาชิกสภาเทศบาล นิคม  คลิ้งทอง  
1๑ นายเดโช  จันทร์คง สมาชิกสภาเทศบาล เดโช  จันทร์คง  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

  - นายคล่อง  คงแก้ว  ประธานสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายพฤนท์  ปานจีน   นายกเทศมนตรี   พฤนท์  ปานจีน 
2. นายปรีชา  ปราบอักษร  รองนายกเทศมนตรี  ปรีชา  ปราบอักษร 
3. นายพัฒนาวิทย์  ต้ังเส้ง  รองนายกเทศมนตรี  พัฒนาวิทย์ ต้ังเส้ง 
4. นายพันธ์ศักด์ิ  สังข์ชุม   เลขานุการนายกเทศมนตรี พันธ์ศักด์ิ  สังข์ชุม 
5. นายปรีชา   ขุนทอง                     ที่ปรึกษานายกฯ                   ปรีชา   ขุนทอง 
6. นางบุษบา  จิตต์รัว   ปลัดเทศบาลตำบลชะอวด  บุษบา  จิตต์รัว 
7.นายมานิต  แสงรุ่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง  มานิต  แสงรุ่ง 
8.นางพจนีย์   ตุลาธร                        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ      พจนีย์   ตุลาธร   
9. นางเนตรนภา  ปล้องบรรจง  ผู้อำนวยการกองคลัง  เนตรนภา  ปล้องบรรจง 
10.นางวนิดา  คงหนูเกตุ   หัวหน้าสำนักปลัดฯ  วนิดา  คงหนูเกตุ 
11. นางสาวชบา  บุญแก้ว  นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ  ชบา  บุญแก้ว 
12. นางอนงค์  ช่างปณีตัง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา อนงค์  ช่างปณีตัง 
13. นายโสภณ  ธรรมเศก  นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ โสภณ  ธรรมเศก 



๒ 

 

๑4. จ.อ.มนตรี  คงประเสริฐ  จพง.ป้องกันฯ   มนตรี  คงประเสริฐ 
15. นายนิวัตน์  เกิดศิริ   นิติกรชำนาญการ  นิวัตน์  เกิดศิริ 
๑6. นางอุมาพร   สุทธิรักษ์                 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   อุมาพร สุทธิรักษ์  
17. นางเกษร  ศรีปริยวาที  เจ้าพนักงานธุรการ  เกษร  ศรีปรียวาที 
๑8.นายณัฐวุฒิ  ปานจีน   ผช.นักวิเคราะห์ฯ   ณัฐวุฒิ   ปานจีน  
๑9. นางสาวจิราภรณ์  ขวัญทอง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  จิราภรณ์  ขวัญทอง 
20. นางสาวจิตติมา  คำนวณศิลป์          พนักงานจ้าง                        จิตติมา  คำนวณศิลป์ 
21. นางสุจิตรา  อ่อนแก้ว  พนักงานจ้าง   สุจิตราอ่อนแก้ว 
22. นางวาริน   สมานทอง                 พนักงานจ้าง                        วาริน   สมานทอง 
 

 - เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นางบุษบา  จิตต์รัว  - เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารเทศบาล 
เลขาฯ/ปลัดเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ฝ่ายเลขาฯ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 

   สภาเทศบาลแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุม  ฉะน้ันขอเรียนเชิญ ท่านรองประธาน 
สภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเปิดการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  คร้ังที่  2  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖2  ตามลำดับต่อไป   
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

นายสันติ  บุญเจริญ  ฝ่ายเลขาได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
รอประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที ่๓  คร้ังที่  2  ประจำปี  พ.ศ.๒๕62  วันที่  27  สิงหาคม   

๒๕62  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่างๆ  
ตามลำดับต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ือง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสันติ  บุญเจริญ  กองการศึกษาขอเชิญสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 
รองประธานสภาเทศบาล            งานประเพณีลากพระอำเภอชะอวด  ประจำปี 2562ในวันที่  28  สิงหาคม  

2562  เวลา  14.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3คร้ังท่ี  1 

ประจำปี  พ.ศ. 2562  เม่ือวันท่ี  8สิงหาคม  2562 
นายสันติ  บุญเจริญ  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  สุขหวัง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธวัชชัย  สุขหวัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด  เรื่องรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๓  คร้ังที่  1  ประจำปี  
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  8สิงหาคมพ.ศ.2562  เวลา  10.00น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวดคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุมอันประกอบด้วย 

     ๑. นายนิคม  คลิ้งทอง   ประธานกรรมการ 
     ๒.  นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  กรรมการ 
     ๓.  นายธวัชชัย  สุขหวัง   กรรมการและเลขานุการ 
     



๓ 

 

 
ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 คร้ังที่  1 
ประจำปี   พ.ศ.๒๕62ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  8สิงหาคม๒๕๖2  เวลา ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด  ที่ประชุมได้ทำการเลือก  นายนิคม 
คลิ้งทอง   เป็นประธานกรรมการ  และนายธวัชชัย   สุขหวัง  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  ได้ทำการตรวจสอบและเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้ดำเนินการถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  ดังน้ัน  จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3  คร้ังที่  1  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖2  มาเพื่อสภาเห็นชอบ
ต่อไป  ขอบคุณครับ ลงชื่อ   

นายนิคม  คลิ้งทอง  ประธานกรรมการ 
      นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  กรรมการ 
      นายธวัชชัย  สุขหวัง  กรรมการและเลขานุการ 
นายสันติ  บุญเจริญ  ขอบคุณครับ  สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมด้วยครับ  ว่าขาดตกบกพร่อง  
รองประธานสภาเทศบาล  ตรงไหนบ้าง   ขอเชิญคุณโสภณ  ยมพมาศ 
นายโสภณ  ยมพมาศ  กราบเรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  เพื่อนสมาชิก  และ
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผมนายโสภณ  ยมพมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 

สำหรับรายงานการประชุม ฯ  หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๗ ให้ตัดข้อความคำว่า 
ได้รับเสด็จ   

นายสันติ  บุญเจริญ  มีท่านผู้ใดจะแก้ไขอีก   เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 
รองประธานสภาเทศบาล  ผมขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด  สมัยสามัญ สมัยท่ี  3   
คร้ังท่ี  1  ประจำปี  พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ือง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  ในวาระท่ี  2  และวาระท่ี  3 

นายสันติ  บุญเจริญ  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
นายบุญรัตน์  บุญรอดชู     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภาเทศบาล         เทศบาล  ที่เคารพทุกท่าน  กระผมนายบุญรัตน์  บุญรอดชู  ประธานกรรมการ 
    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓       
    ขอเรียนว่าตามที่สภาเทศบาลตำบลชะอวด  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล 
    ตำบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยที ่๓  คร้ังที่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๘       
    สิงหาคม ๒๕๖๒  กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ระหว่าง  
    วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒   ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ –   
    ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวดและกำหนดระยะเวลา 
    พิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติ     ได้รับไว้ ในวันที่ ๑๕  สิงหาคม   
    ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๗.๐๐ น.      
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๖๓  ขอรายงานว่า ตามวัน เวลา ดังกล่าว  คณะกรรมการ ฯ ไม่ได้รับ  



๔ 

 

 
    หนังสือขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๖๓ แต่อย่างใด    คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามร่างเดิม  เพื่อให้สภา 
    เทศบาลพิจารณาต่อไป   ดังน้ัน  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ฉบับร่างเดิม  เพื่อพิจารณา ในวาระที่ ๒   
    และวาระที่ ๓  ต่อไป  ขอบคุณครับ 
นายสันติ  บุญเจริญ                  ขอบคุณท่านบุญรัตน์  บุญรอดชู  ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ 
รองประธานสภาเทศบาล            ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
                                          พ.ศ.๒๕๖๓  ในวาระที่ ๒  ชั้นแปรญัตติ ตามที่ท่านประธานกรรมการแปรญัตติ ฯ 
                                          รายงานว่า ตามวัน เวลา ดังกล่าวที่กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
                                          ปรากฏว่าไม่ได้รับหนังสือคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  แต่อย่างใด  ฉะน้ัน ผมขอมติที่ประชุมในวาระ 

 ที่ ๒  ชั้นแปรญัตติ   ว่าให้คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   ตามร่างเดิม   ผมขอมติด้วยครับ 

มติท่ีประชุม                   เห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.๒๕๖๓  ตามร่างเดิม  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
   -เห็นชอบ  ๑๐       เสียง 
   -ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
   -งดออกเสียง   ๑คน 
นายสันติ  บุญเจริญ ในวาระที่ ๓ ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
รองประธานสภาเทศบาล   งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ในวาระที่ ๓ น้ี  ใหล้งมติว่า  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
 ท่านใดเห็นว่า เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม                เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้  
  - เห็นชอบ  ๑๐   เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
                                        - งดออกเสียง  ๑  คน 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
                          ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  

 (สำนักปลัดเทศบาล) 
นายสันติ  บุญเจริญ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 



๕ 

 

นายพฤนท์  ปานจีน กราบเรียนรองประธานสภา  เพื่อนสมาชิก  เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลชะอวดเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (สำนักปลัดเทศบาล) 

หลักการ 

    นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลชะอวด   
เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖ ๒ 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (สำนักปลัดเทศบาล) 

เหตุผล 

    ด้วยในเขตเทศบาลตำบลชะอวดเป็นเส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนเป็น 
จำนวนมาก  ทำให้เกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจร  ประกอบกับในช่วงเช้าและ
ช่วงเย็นเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียน  ฉะน้ัน  
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลชะอวดและผู้สัญจรไปมา  จึงมีความประสงค์จะโอนเงินที่ไม่
จำเป็นต้องจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อ
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด  ดังน้ี   

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

    -โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด  จำนวน  ๑๖  ตัว  งบประมาณ  ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  หน้าที่  ๑๙๕  ลำดับ
ที่  ๑๑ 

โดยโอนลดจาก 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ
และค่าจ้างชั่วคราว เง ินเดือน  (ฝ ่ายประจำ)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
งบประมาณอนุมัติ  ๓,๖๓๔ ,๔๔๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๖๐๘ ,๐๑๐  
บาท  โอนลด  ๓๔๐,๐๐๐  บาท 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ
และค่าจ้างชั่วคราว เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
งบประมาณอนุมัติ  ๘๑๔,๘๘๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๑๔๙,๙๙๓.๔๐  
บาท  โอนลด  ๙๐,๐๐๐  บาท  



๖ 

 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย
และวัสดุ  ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน  งบประมาณอนุมัติ  ๒๗๖,๐๐๐  
บาท  งบประมาณคงเหลือ ๙๒,๐๐๐ บาท  โอนลด  ๗๐,๐๐๐  บาท 

-แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและ
วัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ค่าใช้จ่ าย
ในการจัดงานรัฐพิธี  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  งบประมาณอนุมัติ  
๑๕๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๑๓๔,๘๑๐  บาท  โอนลด  
๑๒๐,๐๐๐  บาท 

-แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและ
วัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   ค่าใช ้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณอนุมัติ  
๗๐๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๘๑,๓๓๐ บาท โอนลด ๕๘๐,๐๐๐  
บาท 

-แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที ่ดินและ
สิ ่งก ่อสร้าง  ค่าครุภ ัณฑ ์  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ ์  
(รายจ่าย เพื ่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภ ัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ ่ง ไม ่
รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์งบประมาณอนุมัติ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ๑๐๐,๐๐  
บาท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒, ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ  ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    ดังน้ัน  นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อสภาเทศบาล 
พิจารณาอนุมัติต่อไปขอบคุณครับ 

นายสันติ  บุญเจริญ  ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในบ้างไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติ 
รองประธานสภาเทศบาล  ด้วยครับ 

มติท่ีประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัดเทศบาล) 

   - อนุมัติ ๑๐   เสียง 
                                                  - ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
                                                  - งดออกเสียง  ๑  คน 
 
 



๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและ 
 สิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
นายสันติ  บุญเจริญ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน กราบเรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
 รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า 
 ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

หลักการ 
             นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลชะอวด   

เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
เหตุผล 
เน่ืองจากบริเวณเทศบาลตำบลชะอวด  (ที่ว่าการอำเภอชะอวดหลังเก่า)  หน้าสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอชะอวด  อำเภอชะอวด  ได้จัดงานประเพณีดอกจูดบานซึ่งเป็นงาน
ประจำปีของอำเภอชะอวด  ศูนย์ราชการต่างๆ  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้จัดทำบู๊ธจำหน่ายสินค้า (OTOP)  เป็นประจำทุกปี  ประชาชนอำเภอชะอวดและ
อำเภอใกล้เคียงได้มาเที่ยวงานประเพณีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  ต้องอาศัยบริเวณ
ข้างบ้านพักนายอำเภอและข้างสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวดเป็นที่จอดรถ  
สภาพเดิมของพื้นที่ดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ  ในช่วงฤดูฝนมีน้ำขังและในฤดูแล้งมี
ฝุ่นละออง  ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง
พื้นที่จอดรถบริเวณข้างบ้านพักนายอำเภอชะอวดและข้างสำนักงานเทศบาลตำบลชะ
อวด  โดยเทคอนกรีตหนา  ๐.๑๕  เมตร  ให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๘๑๗  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวดแต่เน่ืองจากกองช่างไม่ได้ต้ัง
งบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้  จึงมีความจำเป็นต้องโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ดังน้ี  

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
-โครงการปรับปรุงพื้นที่ จอดรถบริเวณข้างบ้านพักนายอำเภอชะอวดและข้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด  โดยเทคอนกรีต  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ให้ได้พื้นที่
ไม่น้อยกว่า  ๘๑๗  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด  
งบประมาณ  ๕๙๓,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
ถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ค่าก่อสร้าง  สิ่งสาธารณูปโภค  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  คร้ังที่  ๔ / ๒๕๖๒  หน้าที่  ๕  ลำดับที่  ๓ 
 
 



๘ 

 

โดยโอนลดจาก 
-แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน     
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการงบประมาณอนุมัติ  ๑๐ ,๐๐๐  บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท  ขออนุมัติ  โอนลด  ๑๐,๐๐๐  บาท 
-แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน     
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัส ดุ  ค่าตอบแทน  ประเภทค่าเช่าบ้าน  
งบประมาณอนุมัติ  ๑๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท     
ขออนุมัติโอนลด  ๑๐,๐๐๐  บาท 
-แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน   
ใช้สอยและวัสดุค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  งบประมาณอนุมัติ  ๔๐๐,๐๐๐  
บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๑๘๔,๙๙๖  บาท  ขออนุมัติโอนลด  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
-แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค  
ประเภท  ค่าไฟฟ้า งบประมาณอนุมัติ  ๒๕๐ ,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ  
๒๑๙,๘๐๗.๔๖  บาท  ขออนุมัติโอนลด  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
-แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  งบประมาณอนุมั ติ   ๓๐๐ ,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  
๒๔๗,๐๐๐  บาท  ขออนุมัติโอนลด  ๑๘๓,๐๐๐  บาท 
-แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  ค่าจ้างเหมา
บริการ  ออกแบบและทดสอบข้อมูลต่างๆทางด้านวิศวกรรมการออกแบบคำนวณ
โครงสร้าง  และประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการต่างๆของเทศบาล  งบประมาณ
อนุมัติ  ๒๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ขออนุมัติโอนลด  
๒๐,๐๐๐  บาท 
-แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  งบดำเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ใช้
สอยและวัสดุ  ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  งบประมาณอนุมัติ  ๒๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ขออนุมัติ โอนลด  ๒๐,๐๐๐  บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ , ๓ )  พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังน้ัน  นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าว  มาเพื่อสภาเทศบาล
พิจารณา  อนุมัติต่อไป 

 

 



๙ 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและ 

  สิ่งก่อสร้าง  (กองช่าง) 
   - อนุมัติ ๑๐   เสียง 
                                                  - ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
                                                   - งดออกเสียง  ๑  คน 

ระเบียบวาระท่ี  6 เร่ือง  ขออนุมัติกันเงิน  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของสำนักปลัดเทศบาลและกองช่าง 

นายสันติ  บุญเจริญ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน กราบเรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  เรื่อง 
 ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ของสำนักปลัดเทศบาลและกองช่าง 

หลักการ 

    นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลชะอวด 
เพื่อขออนุมัติกันเงิน   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักปลัดเทศบาลและกองช่าง 

เหตุผล 

    ตามที่ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสำนักปลัดเทศบาล  โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์   ภายในเขตเทศบาลเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด  จำนวน  
๑๖  ตัว  งบประมาณ  ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาทและกองช่างโครงการปรับปรุงพื้นที่
จอดรถบริเวณข้างบ้านพักนายอำเภอชะอวดและข้างสำนักงานเทศบาลตำบลชะ
อวด งบประมาณ ๕๙๓,๐๐๐ บาทไปแล้วน้ัน 

เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่าทั้ งสองโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงขออนุมัติกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓  ดังน้ี  

สำนักปลัดเทศบาล 

- โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์   ภายในเขตเทศบาล เพื่อ
ทดแทนของเดิม   ที่ชำรุด  จำนวน  ๑๖  ตัว  งบประมาณ  ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 

 

 



๑๐ 

 

ภายใน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ    

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  หน้าที่  ๑๙๕  ลำดับ
ที่  ๑๑ 

    กองช่าง 

    - โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณข้างบ้านพักนายอำเภอชะอวดและ 
ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด   โดยเทคอนกรีตหนา  ๐.๑๕  เมตร ให้ได้
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๘๑๗  ตารางเมตร  รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
ชะอวด งบประมาณ ๕๙๓,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน              
งานไฟฟ้าถนน  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๔ / ๒๕๖๒   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
ข้อ  ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

ดังน้ัน  นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

มติท่ีประชุม   อนุมัติให้กันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างไปเบิกจ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของสำนักปลัดเทศบาลและกองช่าง 

   - อนุมัติ ๑๐   เสียง 
   - ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
                                                  - งดออกเสียง  ๑  คน 

ระเบียบวาระท่ี  7 เร่ืองขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563   

นายสันติ  บุญเจริญ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน กราบเรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ญัตติของ

นายกเทศมนตรีเร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
 
 



๑๑ 

 

 
หลักการ 

นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลชะอวด เพื่อขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓เหตุผล 

ตามที่สภาเทศบาลตำบลชะอวด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ มมีติอนุมัติให้กันเงินหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ของสำนักปลัดเทศบาล ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการคือ โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อม
อุปกรณ์ภายในเขตเทศบาล (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ ตัว งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และคาดว่าไม่สามารถเบิก
จ่ายเงินโครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ภายในเขตเทศบาล 
(เพิ่มเติม) ดังกล่าว ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ี
ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หน่ึงให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมี
ความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
 ดังน้ันนายกเทศมนตรีตำบลชะอวด จึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อสภาพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

มติท่ีประชุม   อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2561  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

   - อนุมัติ ๑๐   เสียง 
                                                  - ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
                                                  - งดออกเสียง  ๑  คน 
 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวารระท่ี  8  ญัตติอ่ืนๆ  /เร่ืองอ่ืนๆ   
นายสันติ  บุญเจริญ  ระเบียบวาระอื่นๆ  มีท่านสมาชิกคนใดจะอภิปรายบ้างไหมครับ  เชิญคุณ  
รองประธานสภาเทศบาล  บุญรัตน์ครับ 
นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  กราบเรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล  เพื่อนสมาชิก  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องขอบคุณท่านนายกฯ  วันก่อนผมได้เสนอในที่ประชุมเรื่อง  ฝาคูน้ำทาง

เท้าที่หน้าร้านน้ำชาบ้านโกขาวตลอดมาจนถึงหน้าสาธารณสุขอำเภอชะอวด  ผม
ต้องขอบคุณท่านนายกมากๆ  นะครับที่ช่วยไปดูแลตรงน้ันให้ครับ  และอีกเรื่อง
ครับสนามเด็กเล่นที่หน้าร้านน้ำชาโกขาว  เคร่ืองเล่นเป็นสนิมกลัวเด็กได้รับอันตราย ตรง
น้ันเป็นหน้าตาของเทศบาลด้วยนะครับ  ใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นกันอยู่  ที่อื่นมี
ของเด็กเล่นเยอะ  แต่ของเรามีน้อยและเป็นสนิมด้วย  ตรงน้ีน่าจะต้ังงบประมาณ
มาดแูลหน่อยนะครับ  และอีกอย่างเรื่องศูนย์โอท๊อปของเรา  ซึ่งให้เอกชนเข้ามา
ขายของในพื้นที่ตรงน้ัน  ผมว่าต่อไปน่าจะปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม  หรือไม่ก็ให้  อสม.
เข้ามาทำกิจกรรมเพราะปัจจุบันน้ี  อสม.ก็มีบทบาทหน้าที่มากมาย  ไม่ว่าจะดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ทำเป็นศูนย์ของ  อสม.ให้ชัดเจน  ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้นะ
ครับ  ผมขอบคุณท่านนายกฯมากๆ  นะครับ  ไม่ว่าผมจะเสนออะไรนายกฯช่วย
จัดการให้ทุกอย่าง  ขอบคุณมากครับ 

นายสันติ  บุญเจริญ  ขอบคุณท่านบุญรัตน์ครับ  มีสมาชิกท่านใดอีกไหมครับเชิญคุณโสภณครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
นายโสภณ  ยมพมาศ  กราบเรียนท่านประธาน  ท่านนายกฯ  ฝ่ายบริหารทุกท่าน  สมาชิกสภาและ 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่  ผมขอท้วงติงเร่ืองระเบียบวาระการประชุม  ผมขอเสนอนิดหน่ึงว่าใน

ระเบียบที่เจ้าหน้าที่ได้แจกมา  ผมว่าในแต่ละวาระ  แต่ละระเบียบอยากให้
เจ้าหน้าที่เว้นวรรค  เว้นบรรทัดไว้สัก  ๒ – ๓  บรรทัด  ผมขอยกตัวอย่างที่
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  บางทีก็มีเรื่องต่างๆ  ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ           
แต่ก็ไม่มีบรรทัดที่จะให้บันทึกตรงน้ี  ผมขอให้เจ้าหน้าที่วรรคบรรทัดไว้สัก  ๒ – ๓  
บรรทัดครับ  เพราะว่าดูทุกสถานที่เขาจะเว้นเอาไว้ครับ  เพื่อเราจะได้จดบันทึกได้ 
ผมขอฝากตรงน้ีไว้ด้วยนะครับ  สำหรับรายละเอียดญัตติช่วงน้ีผมเห็นว่ามาแจกใน
ที่ประชุมบ่อยนะครับ  บางทีเจ้าหน้าที่ก็ยุ่งอยู่หลายเรื่อง  ผมก็เห็นใจครับ  แต่เพื่อ
ความสะดวกในเวลาที่ฝ่ายบริหารที่เสนออภิปราย บางทีพวกกระผมก็หาไม่เจอตาม
ไม่ทันครับเพราะไม่ได้ดูผ่านอะไรเลยครับ  ฝากตรงน้ีด้วยว่าแจ้งล่วงหน้าสัก ๒ – ๓  
วันนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายสันติ  บุญเจริญ  ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท่านใดอีกไหมครับ   เชิญท่านนายกฯครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน  กราบเรียนท่านประธานสภา  เพื่อนสมาชิก  ในวาระอื่นๆ  วันน้ีก็ขอบคุณเพื่อน 
นายกเทศมนตรี   สมาชิกที่ได้บอกกล่าวมา  มีอะไรที่ให้คณะผู้บริหารดำเนินการก็พร้อมทุกเ ร่ือง 

นะครับ  เพราะเราต้ังใจอาสามาทำงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  ตอนน้ี  
ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณบางเรื่องเราก็ต้องเร่งเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินงาน  
ภารกิจต่างๆ  โครงการที่เราได้ดำเนินการเรียบร้อย  ในส่วนของระเบียบวาระการ
ประชุมที่แจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบ  ฝากท่านเลขาสภาช่วยดำเนินการเร่งอีกนิดนะ
ครับ  คร้ังต่อไปการประชุมจะเร็วขึ้นนะครับ  ผมจะให้สมาชิกได้รับระเบียบวาระ



๑๓ 

 

การประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าสัก  ๓ – ๔  วัน  เพื่อท่านจะได้ทำความเข้าใจ  
อีกประเด็นหน่ึงที่เราได้รับแจ้งมา  ตอนน้ีผมก็ให้ทุกฝ่ายทุกกองแก้ปัญหาเรื่องการ
เก็บภาษีอากรการลงสำรวจพื้นที่  การดูแลอาคารบ้านเรือน  เราต้องเร่งดำเนินการ
น้ีเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องดูแล  เรียนกับเพื่อนสมาชิกว่าเราต้องดูแลและช่วยเหลือ
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน  และเรื่องที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอมาไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองศูนย์โอท๊อป  เราต้องมาพูดคุยกันว่าตรงน้ีเป็นประโยชน์แก่พี่ น้อง
ประชาชนอย่างไร  เราต้องดูแลให้ได้ทุกเร่ือง  และอีกเร่ือง  ตามที่ได้รับการ
ร้องเรียนมาเร่ืองเสียงนกนางแอ่ นที่พี่ น้องประชาชนที่ทำธุรกิจ  หรือพี่ น้อง
ประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณเลี้ยง 
นกนางแอ่น  จัดเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลเพื่อที่จะสำรวจและเรียกคนที่ทำรังนกและ  ผู้
อาศัยอยู่แถวบ้านรังนกนางแอ่น  มาประชุมปรึกษาหารือกันเร่งด่วนและจะได้ยุติ
ปัญหาจากผู้ เลี้ยงนกและผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้อาคารที่เลี้ยงนกเราต้องช่วยกันแก้ไข
ปรับปรุง  เพราะรังนกเป็นอาชีพที่ทำรายได้  อีกอาชีพหน่ึง  ขอสั่งรองนายกฯช่วย
ไปดูตลาดที่ดำเนินการเรื่องค่าไฟที่ติดขัดอยู่เล็กน้อย  ฝากช่วยไปดูแลเรื่องน้ีหน่อย
นะครับ   ตลาดตรงน้ันก็ดีขึ้นมีปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันแก้  ไขให้ได้ทันท่วงทีและ
อีกเร่ืองที่ เราได้ทำสัญญาเอาไว้ผมว่าเดือนกันยายนน่าจะหาผู้รับจ้างได้   เดือน
ตุลาคมน่าจะเสร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตีเส้นจราจรและเร่ืองกล้องวงจรปิด  ฝาก
มนตรีช่วยเร่งประสานหน่อยอีกโครงการหน่ึงกับเงินเจ็ดแสนกับเงินที่ได้กันเอาไว้  
ส่วนในเรื่องของการประมูลหรือการปรับลดของตลาดริมคลองที่มีห้องน้ำช่วงบ่าย   
คณะกรรมการก็จะได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน  สำหรับวันน้ีทุกเรื่องเราพร้อม
ที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน  ขอบคุณครับ 

นายสันติ  บุญเจริญ    ขอบคุณท่านนายกฯครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับเชิญคุณรอง
ประธานสภาเทศบาล  สุพรรโณครับ 
นายสุพรรโณ  ชัยบาล  กราบเรียนท่านประธานสภา  นายกฯ  เพื่อนสมาชิกตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุพรรโณ  ชัยบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒  ผมมีเรื่องเร่ืองหน่ึงที่

ข้องใจต้ังนานแล้วคือเรื่องกองบุญวันละหน่ึงบาท ของเทศบาล  หายไปไหนครับ  
ผมไม่เคยได้รู้เรื่องเลยประชาชนฝากถามมาครับ  ฝากด้วยนะครับ  และอีกเรื่องผม
เคยเสนอมายังสภาแห่งน้ี  เรื่องไฟกระพริบ  ผมถามเถอะทำไมมันติดขัดอะไรทำไม
ไม่เอาเข้าแผน  ฝากถึงฝ่ายบริหารด้วยนะครับ  ผมพูดมาตลอดในสิ่งที่ดี  ผมต้ังแต่
เป็นสมาชิกฯผมดูแลทุกเร่ืองเหมือนกันมีอะไรก็มาบอกท่านนายกฯ  เรื่องน้ีทำไม
ทำไม่ได้ทำไมไม่เข้าแผน  ผมต้องมาพูดเรื่องน้ีอยู่ตลอด  ทุกเร่ืองที่เสนอมาเป็นเร่ือง
ที่ดีทั้งน้ัน  มีอะไรเราก็สามารถคุยนอกรอบได้  ผมขอบคุณเร่ืองธรรมภิบาลที่เพื่อน
สมาชิกได้คัดเลือกผมเข้าไป  ผมได้เป็นตัวสำรอง  ผมขอฝากแค่น้ีครับ  ขอบคุณ
ครับ 

นายสันติ  บุญเจริญ  ขอบคุณท่าน   เชิญท่านนายกฯครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
 
 



๑๔ 

 

นายพฤนท์  ปานจีน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  เพื่อนสมาชิก  ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้ 
นายกเทศมนตรี ติดตามเร่ืองกองบุญวันละบาท  ฝากกองการศึกษานัดประชุมคณะกรรมการ

กองทุนวันละบาทว่าเร่ืองเป็นอย่างไร  และได้บอกให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบ
และฝาก  ผอ.กองช่างให้ช่างไฟฟ้าไปเอาไฟกระพริบที่ชุมชนฝั่ งตะวันตก           
มาปรับปรุงซ่อมแซมแล้วนำไฟกระพริบไปติดไว้ตรงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลชะอวด  ผลเป็นประการใดแจ้งให้นายกฯทราบโดยเร่งด่วนด้วยนะ
ครับ  และอีกเร่ืองหน่ึงเป็นเร่ืองที่ เป็นมงคล  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง  เป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของรัชกาลที่  ๑๐  ซึ่งมอบมา
ให้กับเทศบาลโดยผ่านทางอำเภอ  พันธุ์ไม้  ๒  ต้นเราได้เก็บมาดูแลอยู่ เราจะปลูก
ในวันฤกษ์งามยามดี  ในวันศุกร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๙  น.  ณ  
หน้าสำนักงานเทศบาล  ขอให้ทุกท่านร่วมกันมาปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่ ง เป็ น ศิ ริ
มงคลแก่ท่าน  ฝากไว้เพียงแค่น้ีครับ  ขอบคุณครับ 

นายสันติ  บุญเจริญ  ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิด รอง
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมสมัยสามัญสมัยที่  3  คร้ังที่  ๑  ประจำปี  พ.ศ.2562  ขอบคุณครับ 
 
 
  ปิดการประชุมเวลา  13.40  น. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
 

    (ลงชื่อ)   บุษบา  จิตต์รัว 
                                                  (นางบุษบา  จิตต์รัว)                                        
                             ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชะอวด 

 
 

(ลงชื่อ) นิคม  คลิ้งทอง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายนิคม  คลิ้งทอง) 

 

(ลงชื่อ) บุญรัตน์  บุญรอดชู   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นายบุญรัตน์  บุญรอดชู) 

 
 

(ลงชื่อ) ธวัชชัย  สุขหวัง  กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
(นายธวัชชัย  สุขหวัง) 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุม  
เมื่อวันที่...20...เดือน....สิงหาคม......พ.ศ...2562...เวลา..10.00....น.  ณ  ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลชะอวด 

 
 

     (ลงชื่อ)       คล่อง  คงแก้ว 
        (นายคล่อง  คงแก้ว) 
                                                       ประธานสภาเทศบาลตำบลชะอวด 
 

สภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมยัที่  3  คร้ังที่  1     
แล้วในการประชุมสภาเทศบาลตำบล   เมื่อวันที่....27......เดือน.......สิงหาคม........พ.ศ....2562.... 
 

   
สำเนาถูกต้อง  

       อุมาพร  สุทธิรักษ์ 
                                          (นางอุมาพร  สุทธิรักษ์) 
                                     นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 


