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นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา 
นายสุพรรณ    ซึมรัมย์ 
นายเสรี         ซอยรัมย์ 
นายสวัสด์ิ      วิราช               
นายมานิตย์     ชุบรัมย์ 
นายบัญชา     ศรีพนามน้อย    
นายสุทิน       ซุงรัมย์ 
นายภูชิต       แช่มรัมย์ 
นายปัญญา     มาจิตต์ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

ทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา 
สุพรรณ    ซึมรัมย์ 
เสรี         ซอยรัมย์ 
นายสวัสด์ิ    วิราช            
นายมานิตย์   ชุบรัมย์ 
บัญชา     ศรีพนามน้อย        
สุทิน      ซุงรัมย์ 
นายภูชิต   แช่มรัมย์ 
ปัญญา     มาจิตต์ 

 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายยุทธพงษ์    ตีระมาศวณิช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
2. นายชวนชัย     ตีระมาศวณิช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
3. นายสง่า      ศรีพนามน้อย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม   
1. พ.ต.ท.วิชัย  อุทธาพงษ ์  สวป.สภ.ทะเมนชัย 
2. นายปรีชา  เกรยรัมย์  ครูโรงเรียนบ้านทะเมนชัย 
3. นายพิพัฒน์  เรืองประโคน  รองปลัดเทศบาต าบลทะเมนชัย 
4. นางนุชนาฏ             ชาญรัมย์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. นายธนาวัตร์  ไชโยทวีรัชต์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
6. นางสาวณัชชา ฉวีวรรณ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นางประสพสุข    ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผอ.กองช่าง 
8. นางสาววราพร สมันรัมย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รก.ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
9. นางสาวรุ่งรัตน์    ถนอมสิน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
10.นางสาวพิมพ์ลดา    ธีระมนต์ปราณีต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
11. นางสาวนภัสนันท์     สุดตาชาติ  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
12. นายสุที    แสนรัมย์  ผู้ใหญ่บ้านบุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 13 
13. นายธนาเดช   ตีระมาศวณิช  ผู้ใหญ่บ้านสวนครัว หมู่ท่ี 8 
14. นายอัครชัย  ซึมรัมย์    ผู้ใหญ่บ้านทะเมนชัย  หมู่ท่ี 2  
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 

ระเบียบวาระที่   1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานกล่าวสวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอบคุณผู้ท่ีมาประชุมอย่าง 
พร้อมเพรียงกนั  และกล่าวเปิดการประชุม  โดยได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 
       1. นายยุทธพงษ์    ตีระมาศวณิช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลากิจ 
       2. นายชวนชัย    ตีระมาศวณิช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลากิจ 
            3. นายสง่า     ศรีพนามน้อย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลากิจ 
        

ระเบียบวาระที่   ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 

                ประธานได้เสนอร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันท่ี  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  ให้ท่ีประชุมพิจารณา  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย    ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563               

มีสมาชิกท่านไหนจะแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญ ส.ท.สวัสด์ิ ครับ 
นายสวัสด์ิ     วิราช  เรียนประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมนายสวัสด์ิ  วิราช         
รองประธานสภาเทศบาล           รองประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมขอให้เลขาฯ ได้แก้ไขรายงาน        

การประชุมหน้าท่ี 1 ผู้ร่วมประชุม ล าดับท่ี 2  จากเดิมนายสวัสด์ิ  วิราช  ให้แก้ไข
เป็น นายมานิตย์  ชุบรัมย์  เนื่องจากในการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  ผมติดภารกิจต้อง
เดินทางไปต่างจังหวัด จึงไม่ได้เข้าประชุมได้ครับ     

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มสีมาชิกฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมครับ  
ประธานสภาเทศบาล   

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เห็นชอบ  7 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  3     เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี 3.1  เรื่องประกาศเทศบาลต าบลทะเมนชัย เรื่องรายช่ือผู้ประสบภัย 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีได้รับการช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหายเชิญท่านเลขาฯ ครับ 
นายปัญญา  มาจิตต์ เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ผมนายปัญญา  มาจิตต์  ในเรื่องดังกล่าวผมขอให้เจ้าหน้าท่ีๆ รับผิดชอบงานดังกล่าว

ได้ช้ีแจงครับ 
น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ดิฉันนางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ  ร ักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง  ขออนุญาตรายงาน      
ตามวาระ ดังต่อไปนี้ หากสมาชิกมีข้อสงสัยสอบถามได้ค่ะ  
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  วาระที่ 3.1  เร่ืองประกาศเทศบาลต าบลทะเมนชัย  เร่ือง รายชื่อผู้ประสบภัย    
ท่ีได้รับการช่วยเหลือ กรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย  เทศบาลต าบลทะเมนชัย          
ได้ตรวจสอบความเสียหายจากผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินกรณีวาตภั ยในพื้น ท่ี         
เขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และได้พิจาณาให้ความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนและ
ทรัพย์สินได้รับเสียหาย ได้แก่ บ้านทะเมนชัย  หมู่ท่ี  2, บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี
5 และบ้านทะเมนชัย  หมู่ท่ี 14  จ านวน  5  ราย  ดังนี้           

    1. นายเทพอภัย  แจ้งสูงเนิน  จ านวนเงิน  16,204.-บาท    
    2. นายวิเชียร     เหล็กดี     จ านวนเงิน 2,200.-บาท    
    3. นางบังอร  ซุงรัมย์ จ านวนเงิน 1,466.-บาท          
    4. นายจ ารัส  ชวนรัมย์ จ านวนเงิน 1,630.-บาท   
    5. นางพัฒนาพร   ละมุล  จ านวนเงิน 3,100.-บาท   
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  24 ,600.-บาท ตามบัญชีสรุปการส ารวจความเสียหาย

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีวาตภัย  ประกาศ ณ วันท่ี 16  เมษายน 2563  
และได้มีเข้ามาเพิ่มเติมอีก  1 ราย เมื่อวันท่ี  6 พฤษภาคม 2563  บ้านหนองตาด
หมู่ท่ี  3  ราย นางสาวบัวผัน  โซนรัมย์  ได้ประสบภัยพิบัติ ขณะนี้อยู่ในช่วง
ด าเนินการ ตามระเบียบฯ และขั้นตอนเพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่ค่ะ          

  วาระที่  3.2 การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้มีการปรับแผน   
ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด  การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  การทบทวนกรอบการประสานโครงการพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อให้การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ และ
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน   จึงแจ้งได้ท่านผู้น าชุมชนท้ัง  8 หมู่บ้าน  โรงเรียนในเขต
เทศบาล ไ ด้ เ สนอ โคร งการต ่า ง ๆ  ไ ด ้ที ่ง าน ว ิเ ค ร าะ ห ์น โ ยบายและแผน             
ส านักปลัดเทศบาล  สามารถเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ได้นอกเหนือที่รายงาน
ตามเอกสาร ปัจจุบันนี้เทศบาลฯ ได้ใช้แผน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งมีอยู่แล้ว 
เทศบาลฯ มีแผนเพิ่มเติมแล้ว จ านวน  2 ฉบับ แต่โครงการต่างๆ ได้มีการ
เปล่ียนแปลงช่ือโครงการ วัตถุประสงค์และงบประมาณฯ  โดยเทศบาลฯจะม ี     
การประชุมแผน  แล้วจึงน าเสนอคณะผู้บริหารเพื่อน ามาจัดท างบประมาณ        
ตามระเบียบฯ และจังหวัดฯ  ได้แจ้งแนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ให้การจัดท าแผนไม่ต้องมีการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส   
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โคโรนา 2019 (COVID-19) จะคล่ีคลายไปในทางท่ีปลอดภัย  โดยเทศบาลฯ ได้ส่ง
หนังสือแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลทะเมนชัย  โรงเรียนท้ัง  3 แห่ง , รพสต. แจ้งให้เสนอโครงการเงินอุดหนุน
ต่างๆ เพิ่มเติมเปล่ียนแปลงภายในวันท่ี  27  พฤษภาคม  2563  หรือถ้าช้าก็ไม่เกิน
วันท่ี  29  พฤษภาคม 2563  เพื่อด าเนินการรวบรวมจัดท าเอกสารเสนอ         
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย   
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปมีท่านไหนจะสอบถามไหมค่ะ       
วาระที่  3.3 การแจ้งเหตุด่วนเหตุเพลิงไหม้ตลอด 24 ชั่วโมง งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ฝ่ายปกครอง ขอแจ้งให้ผู้น าชุมชน  
ทุกชุมชน  หากมีเหตุด่วนเพลิงไหม้หรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  สามารถแจ้งเหตุด่วน 
เหตุร้ายได้โดยประสานได้โดยตรง  ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 044-187117   โดยเทศบาล
จะมีเจ้าหน้าท่ีรับเหตุต่างๆ ตลอดท้ังกลางวันและกลางคืน  จึงแจ้งมาเพื่อทราบค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา สมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าระเบียบวาระท่ี 3.4    
ประธานสภาเทศบาล การแจ้งข้อมูลโรค Covid-19 ประกาศจังหวัดล่าสุด แนวทางศูนย์กักตัวเทศบาล

ต าบลทะเมนชัย  เชิญท่านปลัดครับ 
นายปัญญา  มาจิตต์  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การแจ้งข้อมูลโรค  Covid-19  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ประกาศจังหวัดล่าสุด ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย โดยให้ด าเนินการต่างๆ   

หลายเรื่อง  ส่วน พ.ร.บ. ของท้องถิ่นนั้น ต้องประกาศเป็นโรคระบาด จึงจะสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้  เพราะในบางท้องถิ่นซื้อถุงยังชีพแจกจ่ายต้องถูกเรียกเงินคืน  
เนื่องจากไม่ใช่หน้าท่ี  ดังนั้นจึงต้องดูระเบียบฯ และแนวทางการเบิกจ่ายให้ดีก่อน 
จะท าโครงเพื่อจัดซื้อเครื่องมือต่างๆ เช่น หน้ากาก เจลล้างมือ ด้วยส านักงาน ปปช. 
จังหวัดบุรีรัมย์   ได้แจ้งหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ให้ก ากับดูแล
หน่วยงานท้องถิ่นในการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ดีก่อนท่ีจะเบิกจ่ายงบประมาณ   
เพื่อหลีกเล่ียงการถูกเรียกเงินคืน  ต่อไปเรื่องประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องศูนย์กักตัว  
จังหวัดบุรีรัมย์มีสถานท่ีหลัก  คือ สนามช้างอารีน่า  ส่วนในเขตเทศบาลฯ  ของเรา
ใช้หอประชุมเทศบาลต าบลทะเมนชัย โดยจะมีการกักตัว 14 วัน โดยเฉพาะจังหวัด
ท่ีมีพื้นท่ีสีแดง ส่วนจังหวัดพื้นท่ีสีเขียวสามารถเดินทางไป – กลับได้ใน  1 วัน 
อาจจะมีการตรวจร่างกายด้วยก็ได้ครับ  ส่วนในการเปิดตลาดนัดชุมชน ได้มีการ
เปิดตลาดนัดได้ตามปกติแล้ว โดยมีการทดลองเปิดแล้ว โดยเทศบาลได้ก าหนด
เงื่อนไขว่า ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องมีใบตรวจโรค  โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ
โรครายละ  500 บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) และต้องมีใบรับรองให้กรรมการ
ท้องถิ่นตรวจสอบก่อน ในการจ าหน่ายสินค้า  ต้องสวมหน้ากากอนามัย            
ต้องมีเจลล้างมือ  มีฉากกั้นระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ   ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามประกาศของ
จังหวัดบุรีรัมย์   การเข้าตลาดต้องสวมหน้ากากอนามัย  ต้องล้างมือด้วยเจล  โดยให้
ก าหนดช่องทางเข้า – ออก คนละช่องทาง มีการตรวจวัดอุณภูมิด้วยทุกครั้งครับ   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4      เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ต่อไประเบียบวาระท่ี  4.1 ขอความเห็นชอบพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  เป็นรายการใหม่ หมวด ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล เชิญปลัดเทศบาลฯ ครับ 
นายปัญญา   มาจิตต์  เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล  ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ทุ ก ท่ า น                        
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ผมขอเสนอญัตติเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   งบลงทุน         

หมวดครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน  1 รายการ   
                              โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63       

แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
-จัดซื้อเครื่องกดน้ าร้อน  - น้ าเย็นแบบต้ังพื้น (ถังคว่ า)   จ านวน  1  เครื่อง เป็นเงิน  6,000.-บาท                                 
(-หกพันบาทถ้วน-)  ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐาน  
ครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ  ส านักงบประมาณเดือน ธันวาคม 2562 จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด 
โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63       
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบด าเนินงาน    หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุพาหนะและขนส่ง     
ต้ังไว้  50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  40,000.-บาท    โอนลด  
6,000.-บาท  (-หกพันบาทถ้วน-)     
หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  ข้อ ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น   
เหตุผล 
ด้วยงานรักษาความสงบภายใน มีความจ าเป็นจัดซื้อเครื่องกดน้ าร้อน - น้ าเย็น
แบบต้ังพื้น (ถังคว่ า) เพื่อบริการพนักงาน และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ท่ีมาติดต่อราชการ 

น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ งานรักษาความสงบภายใน   มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องกดน้ าร้อน – น้ าเย็น 

เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับปรุงการปฏิบัติงาน จึงขาดอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้ แก่ เ จ้ าหน้ า ท่ี และประชาชน ท่ีมา ติด ต่อง าน   จึ งขอคว ามอนุ เคราะห์               
สภาเทศบาลฯ  ในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ด้วยค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์งานบ้าน   
งานครัว  จ านวน 1 รายการ เห็นชอบ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี  4.2 ขอความเห็นชอบพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ 
นายปัญญา   มาจิตต์  เ รี ย น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล  ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ทุ ก ท่ า น                        
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ผมขอเสนอญัตติเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน               

หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  1  รายการ   
แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63       
- จัดซื้อ ตู้เก็บชุดดับเพลิงแบบบานเล่ือนกระจกใส   จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 

10 ,000.-บาท ( -หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน -)  ครุภัณฑ์รายการนี้ เป็นครุภัณฑ์          
ท่ีไม่ปรากฏอยู่ ในบัญชีมาตรฐาน  ครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ              
ส านักงบประมาณ  เดือนธันวาคม  2562  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63       
- แผนงานรักษาความสงบภาย ใน  ง านป้องกันภัยฝ่า ยพลเรือนและ

ระ งับอัคคีภัย  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุพาหนะ   
และขนส่ง  ต้ังไว้  50,000.-บาท  ขอโอนลดงบประมาณ  10,000.-บาท       
(-หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  40,000.-บาท  

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  ข้อ ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น   
เหตุผล 
ด้วยงานรักษาความสงบภายใน  ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  แต่มีความจ าเป็นท่ีจัดซื้อ    
ตู้เก็บชุดดับเพลิงแบบบานเล่ือนกระจกใส  เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563  

น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ งานรักษาความสงบภายใน   เนื่องจากมีวัสดุ  ชุดดับเพลิง และอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การปฏิบัติหน้าท่ีของงานรักษาความสงบภายใน  จึงขอความอนุเคราะห์ทางสภา 
ท้องถิ่น ในการโอนงบประมาณในครั้งนี้   เพื่อจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงแบบบานเล่ือน
กระจกใส  เพื่อเป็นการยืดอายุในการใช้งาน ชุดดับเพลิง  และอุปกรณ์งานป้องกัน 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล  หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  ไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณต้ังจ่าย เป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน           
จ านวน 1 รายการ เห็นชอบ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี  4.3 ขอความเห็นชอบพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เป็นรายการใหม่ หมวด งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน            

3 รายการ  เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ 
นายปัญญา   มาจิตต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอญัตติเพื่อโอนเงินงบประมาณ                        
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์                  

จ านวน   1  รายการ   
โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  ( Ink  Tank  Printer )       

จ านวน   1 เครื่อง  เป็นเงิน  4,300.-บาท  (-สี่พันสามร้อยบาทถ้วน-) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank  Printer) 

จากโรงงานผู้ผลิต 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้า        

ต่อนาที  (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15   หน้า  ต่อนาที 

(ppm หรือ 5  ภาพ ต่อนาที  (ipm)  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิว เตอร ์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ ว ัน ที ่ 12  
พฤษภาคม  2563     

โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร ท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน        
(ฝ่ายการเมือง )  เงินเดือนนายก/รองนายก  ต้ังไว้  463,680.-บาท  ขอโอนลด
งบประมาณ  4,300.-บาท (-สี่พันสามร้อยบาทถ้วน-) 
หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  ข้อ ๒๗    
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น   
เหตุผล 
ด้วยส านักปลัดเทศบาล  ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป            
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างาน  เพื่อรองรับการบริหาร
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จัดการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ  จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ผมขอมติท่ีประชุม  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
จ านวน 1 รายการ เห็นชอบ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี  4.4 ขอความเห็นชอบพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
นายปัญญา   มาจิตต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติเพื่อโอนเงิน     
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ            งบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
     จ านวน  3  รายการ   

1. โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  
แผนงานการศึ กษา  งานบ ริหารทั่ ว ไป เ ก่ี ยว กับการศึ กษา  งบลงทุ น              
หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์   (Ink Tank 

Printer)  จ านวน  1 เครื่อง เป็นเงิน  7,500.-บาท  (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax    

ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จาก

โรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4  ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 

(ppm)  หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้  25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T     

หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน  เครือข่ายไร้สาย  
Wi-Fi (IEEE 802.11b,g, n) ได้ 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom                        
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันท่ี  12 พฤษภาคม  2563 

โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย   
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ  งบประมาณต้ังไว้   ๒๐,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  ๑๙,๕๕๐.-บาท โอนลด  ๗,๕๐๐.- บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  ๑๒,๐๕๐.-บาท 
2. โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเ รียนและประถมศึกษา งบลงทุน        
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  ( Ink  Tank  Printer )       

จ านวน   1 เครื่อง  เป็นเงิน  4,300.-บาท  (-สี่พันสามร้อยบาทถ้วน-) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank  Printer) 

จากโรงงานผู้ผลิต 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้า        

ต่อนาที  (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

(ppm หรือ 5  ภาพ ต่อนาที  (ipm)  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
     เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันท่ี  12 พฤษภาคม  2563 
โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงบประมาณต้ังไว้ ๕,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  ๕,๐๐๐.-บาท โอนลด ๔,๓๐๐.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด  ๗๐๐.-บาท 
3. โอนเพิ่มงบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเ รียนและประถมศึกษา งบลงทุน         
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน  1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000.-บาท  (-หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน-) 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว      

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz  หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน   

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือ ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  จ านวน  1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย   
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
 Base-T  หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
     เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม  2563    
โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63
แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ 
ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณต้ังไว้  ๓๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนลด  ๑๘,๐๐๐.-บาท โอนลด  ๑๕,๐๐๐.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด  ๓,๐๐๐.-บาท 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริการ  งบประมาณต้ังไว้   ๒๐,๐๐๐.-บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๑๒,๐๕๐.-บาท  โอนลด  ๒ ,๐๐๐. -บาท   
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  ๑๐,๐๕๐.-บาท 
หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  ข้อ ๒๗   
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น   
เหตุผล 
ด้วยกองการศึกษา ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย             
ความเรียบร้อยถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างาน เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ   
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  อีกไหมครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุม  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
จ านวน  3 รายการ เห็นชอบ  7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี 4.5  ขอความเห็นชอบพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เป็นรายการใหม่ งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ 
นายปัญญา   มาจิตต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติเพื่อโอนเงิน                  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  งบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน    

แผนงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพื้นหรือ    
แบบแขวน ขนาด  ๓๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,000.-บาท 
(-สี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน-) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ท่ีปรากฏอยู่ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  เดือน ธันวาคม  2562 

โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 

1. แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ  งบประมาณต้ังไว้  ๒๐,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  ๑๐,๐๕๐. -บาท โอนลด  ๗,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  ๓,๐๕๐.-บาท            
2. แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย      
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณต้ังไว้  ๓๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนลด ๒๐,๔๗๖.-บาท โอนลด  ๑๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนลด  ๑๐,4๗๖.-บาท 
3. แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดรายจ่าย   
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก งบประมาณต้ังไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  
๑๐,๐๐๐.- บาท  โอนลดเต็มจ านวน ๑๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือ     
หลังโอนลด  - บาท 
4. แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดรายจ่าย   
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ   โครงการจัดงานวันส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณต้ังไว้  
๒๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  ๒๐,๐๐๐.- บาท  โอนลดเต็ม
จ านวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  - บาท 
รวมขออนุมัติโอนลดงบประมาณจ านวน  4  รายการ  จ านวนเงินทั้งสิ้น  47,000.- บาท  
(-สี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน-)          
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หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  ข้อ ๒๗  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ     
สภาท้องถิ่น   
เหตุผล 
ด้วยกองการศึกษา ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย           
ความเรียบร้อยถูกต้องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างาน  เพื่อรองรับ 
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ท่ีมาติดต่อราชการ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  
เห็นชอบ  7  เสียง งดออกเสียง  1 เสียง   

 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี  4.6 ขอความเห็นชอบพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ 
นายปัญญา   มาจิตต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติเพื่อโอนเงิน 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  งบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเ ก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน        
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
- จัดซื้อพัดลมต้ังพื้น ขนาด  16 นิ้ว  จ านวน 10 ตัวๆละ 1 ,800  เป็นเงิน 

18,000.-บาท  (-หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์
ท่ีไม่ปรากฏอยู่ ในบัญชีมาตรฐาน  ครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ         
ส านักงบประมาณ  เดือนธันวาคม  2562   จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63       
- แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  รายการโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณต้ังไว้   ๒๐,๐๐๐.-บาท  โอนลด  18,000.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  2,000.-บาท 
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หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  ข้อ ๒๗    
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น   
เหตุผล 
ด้วยกองสาธารณสุขฯ  ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  แต่มีความจ าเป็นท่ีจัดซื้อจัดซื้อพัดลม
ต้ังพื้น ขนาด  16 นิ้ว  จ านวน 10 ตัวๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขฯ  และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และใช้ในสถานท่ีกักตัวของเทศบาล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  อีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน     
จ านวน 1 รายการ เห็นชอบ 7  เสียง งดออกเสียง  1 เสียง 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี 4.7 ขอความเห็นชอบญัตติ ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทะเมนชัย       
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข – แมว พ.ศ.2563 
นายปัญญา   มาจิตต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติตราเทศบัญญัติ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  เทศบาลต าบลทะเมนชัย เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข – แมว พ.ศ.2563 

หลักการ 
การตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทะเมนชัย  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย
สุนัข-แมว   พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย เพื่อให้เป็นไปตามความใน
มาตรา 4 มาตรา 9 มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 , 
มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 และ มาตรา 50 (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496      
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562] 
เหตุผล 
โดยท่ีเป็นการสมควร ตราเทศบัญญัติ  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย       
สุนัข - แมว พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง    
และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

นายปัญญา  มาจิตต์  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ได้จัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี 2563 ภายใต้ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน                               
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จึงขอความเห็นชอบตราเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข - แมว 
พ.ศ. 2563  ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทะเมนชัย เรื่อง การควบคุม     
การเล้ียงหรือปล่อยสุนัข-แมว พ.ศ. 2563 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข -แมว           
พ.ศ. 2563 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ การท าทะเบียน หมายถึง การจดทะเบียนและ
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การขึ้นทะเบียน มีท้ังหมด 4 หมวด ดังนี้ หมวด 1 การท าทะเบียนสุนัข -แมว   
หมวด 2 การควบคุมการเล้ียงสุนัข-แมว หมวด 3 การน าสุนัข- แมวออกนอก
สถานท่ีเล้ียง หมวด 4 บทลงโทษ น าเสนอสภาท้องถิ่น เพื่อตราเทศบัญญัติ ครั้งนี้ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับ  การตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทะเมนชัย
ประธานสภาเทศบาล  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข-แมว  พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย         

เชิญท่าน ส.ท.สุทิน ครับ  
นายสุทิน  ซุงรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายสุทิน  ซุงรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมขอสอบถามเรื่องการ

ท่ีมีสุนัขของคนอื่นมากัดนะครับ  อันนี้ขอยกตัวอย่างของตัวผมเองเลยนะครับ       
ว่ามีสุนัขมากัดผมครับ ผมจะสามารถเอาความผิดท่ีเจ้าของสุนัขได้ไหมครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ส าหรับเรื่องดังกล่าว  ต้องขอความอนุเคราะห์จากท่าน สวป.สภ.ทะเมนชัย  ได้ช่วย 
ประธานสภาเทศบาล ช้ีแนะแนวทาง  หรือระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยครับ 
พ.ต.ท.วิชัย   อุทธาพงษ์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
สวป.สภ.ทะเมนชัย ผมพันต ารวจโทวิชัย   อุทธาพงษ์  สวป.สภ.ทะเมนชัย  ได้รับมอบหมาย จากท่านผู้ก ากับการ

สถานีต าตรวจทะเมนชัย  ให้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ผมได้ย้ายมาปฏิบัติงานต้ังแต่
เดือนธันวาคม  2562  มีหน้าท่ีดูแลงานป้องกันปราบปราม ส่วนเรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับสุนัข  มีกฎหมายล่าสุดว่าการท าร้ายสุนัขมีโทษหนักกว่าคนทะเลาะกันเอง
นะครับ  แต่ผมยังจ ามาตราไม่ได้  เหมือนกับท่ีบางท่านอาจเคยได้รับข่าวเกี่ยวกับ
สุนัขท่ีอยู่จังหวัดเชียงใหม่  คือ เจ้าเต้ียท่ีอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้มีคนอุ้มไปขาย 
คนท่ีกระท าการดังกล่าวจะมีโทษหนัก จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ผมขอสอบถามว่า การท่ี สท.สุทิน ถูกสุนัขกัด นั้นจะเอาโทษจากเจ้าของสุนัขได้ไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
พ.ต.ท.วิชัย   อุทธาพงษ์  ส าหรับเรื่องสุนัข ผมขอเรียนว่า ต้องดูองค์ประกอบว่า การท่ีสุนัขกัดนั้นผู้ถูกกัด
สวป.สภ.ทะเมนชัย               ได้ยั่วยุสัตว์หรือไม่อย่างไร หรือว่าสุนัขวิ่งมากัดเอง ถ้าเป็นกรณีท่ีไม่ได้ยั่วยุสุนัข             

ผู้ท่ีถูกกัดสามารถเอาผิดกับเจ้าของสุนัขได้  เช่น ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ 
เรื่องสุนัขกัดนี้ ท่ีสถานีต าตรวจก็มีคดีมาหลายเรื่องครับ   

นายปัญญา  มาจิตต์ การพิจารณาเทศบัญญัติท่ีมิใช่เรื่องงบประมาณนั้น ตามระเบียบการประชุม 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ สภาท้องถิ่นสามารถพิจารณาร่างเทศบัญญัติ   ท่ีผู้บริหารเสนอญัตติให้สามวาระ 

รวดเดียว ในการประชุมครั้งนี้ได้  โดยวาระท่ีหนึ่ง สภารับหลักการ วาระท่ีสอง เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติแล้วพิจารณาแปรญัตติ  และวาระท่ีสาม ถ้าไม่มีการแปร
ญัตติก็ ให้ลงมติเห็นชอบ ก็ เป็นการเสร็จส้ินการเสนอญัตติร่าง เทศบัญญั ติ            
ในเรื่องดังกล่าว แล้วจะได้เสนอผู้มีอ านาจคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติตราเป็น        
เทศบัญญัติบังคับใช้ต่อไปเพื่อให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขอเสนอให้มีการ    
พิจารณาร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเ ล้ียงหรือปล่อยสุนัข - แมว             
พ.ศ. 2563  ในสามวาระรวดเดียว 
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา     ให้สมาชิกสภาทุกท่านร่วมกันพิจารณาตามท่ีปลัดเทศบาล  และประธานสภาเทศบาลเสนอ 

ประธานสภาเทศบาล                
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย

สุน ัข-แมว พ.ศ.  2563 ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ในสามวาระ รวดเดียว          
ด้วยคะแนน  7  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ขอมติในการรับหลักการแห่งร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข-แมว พ.ศ.2563  ของเทศบาลทะเมนชัย    

ในวาระท่ีหนึ่ง 
  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วรับหลักการร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง

หรือปล่อยสุนัข-แมว พ.ศ.2563  ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ในสามวาระ      
รวดเดียว  ด้วยคะแนน  7  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายปัญญา  มาจิตต์ เมื่อผ่านวาระท่ีหนึ่งแล้ว  สมาชิกสภาอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ การพิจารณาวาระท่ีสองให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 

โดยให้ประธานในท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเล้ียง 
ประธานสภาเทศบาล หรือปล่อยสุนัข-แมว พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

นายสุพรรณ  ซึมรัมย์ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้พิจารณาจากเอกสารประกอบร่างเทศบัญญัติแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล มคีวามเหมาะสมถูกต้องแล้ว จึงไม่มีผู้ขอแปรญัตติแต่อย่างใด 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่ขอแปรญัตติ ก็จะผ่านการพิจารณาเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง การควบคุมการเ ลี ้ยงหร ือปล่อยสุน ัข -แมวพ.ศ .2563 ของเทศบาล      

ต าบลทะเมนชัย ในวาระท่ีสอง ขอมติในท่ีประชุม 
มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย

สุนัข-แมว  พ.ศ.2563  ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย     
   ในวาระท่ีสอง ด้วยคะแนน  7  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ต่อไปเข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข-แมว 
ประธานสภาเทศบาล                พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ในวาระท่ีสาม ขอมติในท่ีประชุม                          
มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข-แมว 

พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ในวาระท่ีสาม ด้วยคะแนน  7  เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง  ให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องจัดท ารายงานร่างเทศบัญญัติ เรื่องการ
ควบคุมการ เ ลี ้ยงหรือปล่อยสุนัข - แมว พ.ศ.2563  ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย                 
ท่ีสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ได้เห็นชอบแล้วรายงานต่อผู้มีอ านาจเพื่อเห็นชอบ     
ตราเป็นเทศบัญญัติบังคับใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  ๕    เร่ืองอื่นๆ                                  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ต่อไปเป็นวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่นๆ  
ประธานสภาเทศบาล  ให้ท่ีประชุมทราบ เชิญ ท่าน ส.ท.มานิตย์ ครับ  
นายมานิตย์   ชุบรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายมานิตย์ ชุบรัมย์ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีเรื่องสอบถามเทศบาลด้วยกัน 4  เรื่อง  ดังนี้ 
 1. เรื่องน้ าประปาไม่ไหลเทศบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร    
 2. เรื่องหน้า ธนาคาร  ธกส.  มีผู้คนมาติดต่องานธนาคารจ านวนมาก  เทศบาลได้ท าหนังสือแจ้งให้

ทางต ารวจมาอ านวยความสะดวกหรือสามารถเบิกค่าตอบแทนให้ อปพร. ท่ีมาท าหน้าท่ีได้หรือไม่
ครับ 

 3. เรื่องโครงการท่อระบายหมู่ท่ี 1 น้ ามันไหลไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งมีกล่ินเหม็นมากจะขยาย
โครงการเพิ่ม ได้ไหมครับ  

 4. โครงการท่ีกันเงินปีงบประมาณ 2562 ไม่ทราบว่าด าเนินการถึงไหนแล้วครับ  
นายพิพัฒน์   เรืองประโคน เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
รองปลัดเทศบาล ผมนายพิพัฒน์  เรืองประโคน รองปลัดเทศบาล ตามท่านสมาชิกได้สอบถามเรื่อง

ประปา ผมขออนุญาตเรียนว่าเรื่องน้ าประปาเป็นปัญหามานานมาก ระบบน้ าประปา
มี 2 ระบบ คือน้ าประปาผิวดินและน้ าประปาใต้ดิน ตอนนี้ปัญหาก็คือไม่มีน้ าจ่าย   
ให้ท้ัง 2 ระบบ เนื่องจากน้ าประปาใต้ดินพอเจาะลึกๆน้ าก็จะเค็ม  น้ าท่ีมาเติมก็ไม่มี     
การแก้ปัญหานั้น คือ ต้องมาเติมน้ าทุกวัน วันละ 4 พันลิตร เพื่อจะได้ปล่อยน้ าไป
ใช้ได้ ส่วนวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาว คือ การปรับระบบท้ังหมด โดยต้องขออ านาจ
สภาเทศบาลฯ ในการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ปัญหาท้ังระบบให้ดีขึ้นครับ 

นายมานิตย์  ชุบรัมย์ ผมเรียนถามว่า เราสามารถจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี  ท่ีจะมาดูแลระบบโดยตรงได้ไหมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพิพัฒน์   เรืองประโคน ผมเรียนว่า ตอนนี้เราไม่มีเจ้าหน้าท่ีประปาท่ีเป็นข้าราชการมาดูแลเรื่องนี้เป็นทางการ  
รองปลัดเทศบาล แต่ตอนนี้ กองช่างดูแลอยู่  เทศบาลฯ เราได้ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้ดูแลตาม

จุดต่างๆ ไปก่อน เพื่อรอการสรรหาเจ้าหน้าท่ีมาดูแลงานหลักนี้ครับ  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มสีมาชิกสภาเทศบาล ท่านไดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน ส.ท.สุพรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์          เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุพรรณ  ซึมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  เรื่องน้ าประปา 

เป็นเรื่องเกิดขึ้นประจ า ผมอยากเสนอความคิดว่า แต่ละหมู่บ้านผลิตน้ าประปาใช้เอง
โดยการส ารวจแหล่งน้ าและท าแผงโชล่าเซลล์  เหมือนกับบ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 14 
โดยมีบ่อน้ าใต้ดินโดยท่ีไม่ต้องมาปรับปรุงน้ าประปา                             

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีท่านสมาชิกฯ ท่านไหนจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  เชิญ ท่านปลัดเทศบาลช่วยช้ีแจงเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  ประเด็นๆ  ด้วยครับ 
นายปัญญา มาจิตต์  ผมช้ีแจงเรื่องท่ี 1 เรื่องน้ าประปาประสบปัญหามานานนั้น ผมได้ทดสอบกับอาจารย์โดยการเติมน้ า 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ โดยสูบจากสระไปใส่  ปรากฏว่าน้ าในสระจะหมด แต่น้ าประปาที่จะปล่อยไปใช้

นั้นก็ยังไหลไม่แรง และท่ีส าคัญ  พนักงานของเราก็ค่อนข้างจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบน้ าประปาเท่าท่ีควร  ท าให้การท างานระบบประปาก็ติดขัด ท าให้ต้องมีการ
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เติมน้ าตลอด และแหล่งน้ าท่ีจะน ามาท าน้ าประปาไม่มี  ทางเทศบาลก าลังจะแก้ไข
ปัญหานี้อยู่ บางทีอาจจะต้องขออ านาจสภาฯ เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมด้วย    
2. โครงการท่ีกันเงินปีงบประมาณ 2562  เขียนแบบเสร็จแล้ว เหลือแต่ช่างจะประมาณการาคา
กลาง  เราพยายามจะให้ออกให้ครบทุกรายการ และโครงการท่ีต้ังไว้ในปีงบประมาณ 
2563 ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ช่างก าลังเขียนแบบให้เสร็จทุกรายการ  เพราะ
เทศบาลได้จ้างพนักงานจ้างมาเขียนแบบให้  ตอนนี้รอกองคลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เพียงอย่างเดียวครับ   
3. ปัญหาเรื่องการจราจรหน้าธนาคาร  ธกส. ท่ีมีผู้มาติดต่องธนาคาร ธกส. จ านวนมากในช่วงนี้ท า
ให้จราจรติดขัด  ในส่วนนี้ต้องขอเชิญท่าน สวป.สภ.ทะเมนชัย ช่วยอธิบายด้วยครับ          

พ.ต.ท.วิชัย   อุทธาพงษ์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สวป.สภ.ทะเมนชัย  ด้วยสถานีต ารวจทะเมนชัย ได้มีเวรจราจรประจ าอยู่แล้ว    โดยจัดแบ่งเป็น  3 ผลัด    

ท่ีแยกบ้านสวนครัว (ศูนย์โควิด -19)  ทางสภ.ทะเมนชัย จะปรับลดระยะเวลาลดลง 
ให้มาช่วยดูจราจรช่วงเช้าท่ีหน้าธนาคาร ธกส.  เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน 
ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ เช่น กรวย หรือป้ายไฟ  หากไม่พอ สภ.ทะเมนชัย    
จะต้องประสานมาท่ีเทศบาลฯ เพื่อให้จัดเตรียมให้ด้วยครับ  

น.ส.พิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
นักวิเคราะห์นโยบายฯ จากการท่ีท่าน สวป.สภ.ทะเมนชัย น าเรียน ก็ขอขอบคุณอย่างสูง  ท่ีจะจัดต ารวจมาดูแล

เรื่องจราจร หน้า ธกส. ให้  ส่วนอุปกรณ์ท่ีต้องอุดหนุน  นั้นทางเราได้ปรึกษาท่านรองปลัดฯ    
เพื่อเสนอผู้บริหาร เพื่อของบประมาณต่อไปค่ะ     

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านไหนจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน ส.ท. สุทิน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทิน  ซุงรัมย์       เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุทิน  ซุงรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  เรื่องค่าน้ าประปา

ท าไม 3  เดือน ค่าน้ าราคาคงท่ีคือ 150.- บาทเท่ากันทุกเดือน ผมรอเดือนนี้ว่า    
จะเก็บกี่บาท เพราะน้ าไม่ไหล และอีกเรื่องครับ เครื่องสูบน้ าท่ีอยู่สระหนองตาด   
เห็นอยู่นาน จะท าอะไรครับ 

นายปัญญา มาจิตต์           ผมได้ไปดูท่ีสระน้ าหนองตาดแล้ว ปรากฏว่าเป็นเครื่องสูบน้ าผิวดินเพื่อผลิตน้ าประปา 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ            คนควบคุมได้ถอดเครื่องสูบน้ าออกไปเก็บไว้ในห้องเก็บของ   เราจึงใช้การสูบน้ าใต้

ดินขึ้นมาผลิตน้ าประปาเพื่อบริการประชาชน   ท าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ประชาชนในพื้นท่ี ถ้าเทศบาลก็ท างานตามระบบคงไม่มีปัญหา ผมจะจ้างคนมาดูแล
ระบบการผลิตน้ าประปาอย่างเดียวครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา    สมาชิกฯท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่าน ส.ท.สวัสด์ิ  ครับ          
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวัสด์ิ   วิราช           เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล          เรื่องไฟฟ้าตามถนนศาลเจ้าพ่อหินต้ัง  แต่ก่อนไฟสว่างทุกหลอดแต่ทุกวันนี้สว่าง    

แค่  2 หลอด  และต้นไม้ก็ขึ้นรกตามถนน แจ้งให้ทางเทศบาลไปตัดท้ิงและท าความ
สะอาดด้วยครับ  
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นายพิพัฒน์   เรืองประโคน เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
รองปลัดเทศบาล เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ เป็นปัญหาท่ีต้องตอบทุกรอบการประชุมสภาฯ พอเปล่ียน

หลอดไฟฟ้าเป็น หลอด LED  ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงแต่คุณภาพดี  แต่ก็จะมีการซ่อม
โคมไฟด้วย ขณะนี้ผมได้แจ้งให้กองช่างตรวจสอบด าเนินการให้ ครับ  

 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ผมขอแจ้งเรื่องถนนเส้นทางไปโรงเรียนทะเมนชัยต้นไม้ใหญ่สูงรก  ผมเกรงว่า
ประธานสภาเทศบาล  จะเป็นอันตรายต่อไฟฟ้า การสัญจรไป – มา    ควรจะต้องตัดออกบ้างขอแจ้ง  

ให้เทศบาลฯ ด าเนินการครับ มีท่านสมาชิกฯ ท่านไหนจะเพิ่มเติมไหมครับ  
เชิญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ท่ี 8 

นายธนาเดช   ตีระมาศวณิช เรียนประประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมนายธนาเดช    ตีระมาศวณิช                      
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  8 ผมขออนุญาตขอสอบถาม เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาด 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผมไม่เห็นทางเทศบาลฯ มีการประชุม
เพื่อแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีมาประจ าจุดหน่วยศูนย์บ้านสวนครัว  ผมก็รอว่าจะมีการ
ประชุมหน่วยงานท่ีจะท างานร่วมกันหรือไม่  ผมเห็นต าบลหนองบัวโคก ประชุม
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  จ านวน 3  ครั้ง ผมได้ไปร่วมประชุม ท่านรู้หรือไม่ครับว่าท่าน
เป็นเจ้าหน้าท่ีควบคุมโรคเหมือนพวกผม แล้วผมมีปัญหาจะสามารถไปสอบถาม
ข้อมูลใครได้บ้างครับ  ในเมื่อท่านไม่ด าเนินการใดๆ  ไม่ทราบติดปัญหาระเบียบ
กฎหมายข้อไหนหรือไม่ครับ   ในวันท่ี 2 เมษายน 2563 อ าเภอล าปลายมาศ     
ให้รายงานก็ไม่มีการรายงานการการจัดต้ังศูนย์ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  รอไป
ถึงวันท่ี 11 - 12  เมษายน  2563  ก็เงียบหายไป เทศบาลไม่คิดจะเข้าไปดูแล      
ไม่ว่า อาหาร น้ า ก็ไม่มีครับ ผมท างานจะครบ  11  ปี แล้ว  ผมรู้สึกว่างาน 2 เดือน
นี้เหนื่อยมากหนักมากครับ ไม่รู้ผมท าเพื่อใคร  ไม่ต้องถามหรอกว่าชาวบ้านก็หมด
ความศรัทธาท่านครับ  มีแต่ท่านอดีตนายกเทศมนตรี และท่านอดีตรองนายก ท้ัง 2 คน 
ท่ีเข้าไปดูแลบ้าง ผมก็ขอขอบคุณท่านมาก และมีแต่ต ารวจเท่านั้นท่ีช่วยผม        
โดยมีน้ า ข้าวกล่อง ด้วย อสม. หมู่บ้านผม เข้า 3 ผลัด เขาก็เหนื่อย เพราะจะต้องไป
ท างานตัวเองบ้าง ไม่มีใครสับเปล่ียนเวรเลย  การท างานหลายวันมากก็เหนื่อย   
ไหนจะอากาศก็ร้อนมาก  ผมไม่ทราบเหมือนกันวันท่ี 1-15 เทศบาลฯ ท าอะไรอยู่
ครับ จึงได้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีมาอยู่เวร วันท่ี 16 พ.ค. 2563  ผมไม่เข้าใจว่าท่าน   
ท าอะไรอยู่ ต าบลอื่นเขาท างานต้ังแต่แรกแล้ว วันนี้ผมต้ังใจมาพูดเรื่องนี้ ทางผู้น า
เบื่อการท างานของท่านมาก ส่วนสถานท่ีกักตัวพึ่งจะเริ่มมี ท่ีต าบลอื่นเขามีมาก่อน
แล้ว ผมช้ีแจงเท่านี้ครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านไหนจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอพูด 
ประธานสภาเทศบาล เรื ่อง  การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ฯ หมู่บ้าน บ้านสวนครัว เราทุกคนต้อง

ช่วยกันเพราะท่ีต าบลอื่นเขามีค าส่ังแต่งต้ังให้พนักงานทุกคน อสม. และ อปพร. 
เข้าเวรสับเปล่ียนกัน ช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยแต่ละคนมีหน้าท่ีกันทุกคน  ทางผู้บริหารก็มีหน้าท่ีดูแล ในการ
ท างาน อย่าปล่อยให้เป็นภาระของหมู่บ้านนั้นรับผิดชอบคนเดียว  เป็นนโยบายของรัฐบาล 
ท่ีทุกคนต้องช่วยกันครับ  ขออีกเรื่องหนึ่ง  แนะน าการเก็บอุปกรณ์ของห้องพัสดุ           



19 

 

ของเทศบาลฯ  อยากให้เก็บเป็นระเบียบกว่านี้ น่าจะมีช้ันวางของให้ดีกว่านี้   ไม่ใช่วางของ
ไม่เป็นระเบียบ ยากต่อการหาอุปกรณ์ท่ีต้องการไปใช้งานก็หาไม่เจอ  เรื่องนี้ขอฝากด้วยครับ 

นายพิพัฒน์   เรืองประโคน เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
รองปลัดเทศบาล ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล ท่ีแนะน า เรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ

ช่าง ในห้องพัสดุ ทางเทศบาลฯ ก็จะตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตัวไหนใช้งานได้ หรือ
อุปกรณ์ตัวไหนเสียใช้งานไม่ได้ ก็จะจ าหน่ายไปท าตามระเบียบฯ  ทางเทศบาล     
จะด าเนินการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น ผมเห็นด้วยครับ  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุม  จะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณ 
           ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนท่ีให้ความร่วมมือ

และแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ท าให้การประชุมประสบความส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ หากไม่มีสมาชิกจะเสนออะไรอีก ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑3.0๐  น. 

    ลงช่ือ                                             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      
              (นางสาวนภัสนันท์  สุดตาชาติ) 
              นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

 

                  ลงช่ือ                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม         

                   (นายปัญญา   มาจิตต์) 
           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย          

 ลงช่ือ                     ลงช่ือ    ลงช่ือ                                                                                       

         (นายสุพรรณ  ซึมรัมย์)                    (นายมานิตย์  ชุบรัมย์)                  (นายสง่า  ศรีพนามน้อย) 
          ประธานคณะกรรมการ        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          เลขานุการคณะกรรมการ 
         ตรวจรายงานการประชุม               ตรวจรายงานการประชุม 

                    ประธานสภาเทศบาลฯ ได้อ่านทานส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  สมัยสามัญ       
สมัยท่ี 2  เมื่อวันท่ี  25  พฤษภาคม   ๒๕๖๓   ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  สมัยสามัญ
สมัยท่ี 2  เมื่อวันท่ี  25  พฤษภาคม   ๒๕๖๓  ถูกต้องแล้ว  จึงลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐาน 

                 ลงช่ือ  

     (นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

 


