
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 สมัยสามัญ สมัยที่  2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  

วันที่  20 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64      
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทะเมนชัย (ชั้น 2) 

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ผูเ้ข้าประชุม 
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นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  
นายสวัสด์ิ     วิราช 
นายสุพรรณ    ซึมรัมย์ 
นายเสรี         ซอยรัมย์ 
นายมานิตย์    ชุบรัมย์ 
นายยุทธพงษ์   ตีระมาศวณิช 
นายสง่า     ศรีพนามน้อย 
นายชวนชัย     ตีระมาศวณิช 
นายบัญชา        ศรีพนามน้อย 
นายบุญส่ง    โฉมดี 
นายวัชระ   ละมุล 
นายวรเดช    เภสัชชา 
นายปัญญา      มาจิตต์ 

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

ทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา 
สวัสด์ิ   วิราช 
สุพรรณ    ซึมรัมย์ 
เสรี        ซอยรัมย์ 
มานิตย์   ชุบรัมย์ 
ยุทธพงษ์   ตีระมาศวณิช 
สง่า     ศรีพนามน้อย 
ชวนชัย     ตีระมาศวณิช 
บัญชา     ศรีพนามน้อย 
บุญส่ง    โฉมดี 
วัชระ    ละมุล 
วรเดช    เภสัชชา 
ปัญญา     มาจิตต์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม   

- ไม่มี 
ผูร่้วมประชุม   
1. นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช  นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
2. พ.ต.อ.สุเมธ  บุญพรมอ่อน  รองนายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
3. นายประสิทธิ์  ชุบรัมย์   รองนายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
4. นายศุภกิจ  เจนจิตขจร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
5. นายสมศรี  สวัสด์ิรัมย์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
6. นายทรงศักดิ์  สิรัมย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
7. นางปรีชา  เกรยรัมย์  อาจารย์โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 
8. นางอาภรณ์  หมั่นกิจ   อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 
9. นายสุรวุฒิ  สุเรรัมย์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลบ้านบุแปบ 
10. นายสุที  แสนรัมย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 13 
11. นางสุภาพ   ซอนรัมย์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7 
12. นายพิพัฒน์  เรืองประโคน  รองปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
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13. นายธนาวัตร์  ไชโยทวีรัชต์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
14. นางนุชนาฏ            ชาญรัมย์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
15. นางสาวณัชชา ฉวีวรรณ   ผู้อ านวยการกองศึกษา 
16. นางสาวรุ่งรัตน์    ถนอมสิน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
17. นายปวีร์  แกล้วกล้า  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
18. นางสาวธนพร   ขาวสระ   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
19. นางประสพสุข    ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา/รก.ผอ.กองช่าง 
20. นางสาววราพร สมันรัมย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ/รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
21. นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
22. นางสาวนภัสนันท์ สุดตาชาติ  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. ประธานกล่าวสวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล  และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                    
พร้อมขอบคุณผู้มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และกล่าวเปิดการประชุม    
สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ให้ด าเนินการประชุมเป็นไป    
ตามระเบียบวาระดังนี้    

ระเบียบวาระที่   1   เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เรื่องท่ี 1  ขอแจ้งเรื่องบัตรประจ าตัวคณะผู้บริหารและบัตรสมาชิกสภาฯ ได้เสร็จ 
ประธานสภาเทศบาล  เรียบร้อยแล้ว เรื่องท่ี 2  ผมจะสร้างศาลาพักญาติท่ีบริเวณเมรุวัดอิสาณทะเมนชัย              

โดยมีฤกษ์ยกเสาเอก เสาโท  ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม เวลา 09.00น. จึงขอ
เชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิสภาเทศบาล   พนักงานเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านได้ เข้าร่วมประกอบพิธีกรรม ดังกล่าวด้วยครับ   เรื่ อง ท่ี  3             
ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกคนท่ีได้ออกไปท าความสะอาด
พัฒนาหมู่บ้านภายในเขต ท้ัง 8 ชุมชน  และขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ร่วมบริจาค
ทรัพย์สินและส่ิงของต่างๆ ให้กับผู้อยู่เวรยามโควิด 19 ครับ 

 

 ระเบียบวาระที่   ๒   เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม   
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   

จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  เชิญ ส.ท สง่า ศรีพนามน้อย ครับ 
นายสง่า    ศรีพนามน้อย เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสง่า   ศรีพนามน้อย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมขอแก้ไข    

หน้า 11  ค าถามท่ี  3  การติดต้ังกล้อง CCTV บริเวณบ้านหนองม่วง เปล่ียนเป็น      
บ้านบุล้ินฟ้า  หมู่ท่ี 13  ครับ  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม   
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   

จะแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2  
เมื่อวันท่ี  25  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  เห็นชอบ  11 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง 
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ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  3.1    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) และแผนพัฒนาท้องถิ่น                
    (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 3) ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี  3.1  เรื่อง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ประธานสภาเทศบาล  (ฉบับท่ี 4) และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 3)        
    เทศบาลต าบลทะเมนชัย  เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ช้ีแจงให้ผู้บิหารท้องถิ่น 
    และสมาชิกได้รับทราบ ด้วยครับ 

น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ดิฉัน นางสาวพิมพ์ลดา  ธีระมนต์ประณีต ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ  ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 4)  มีโครงการท้ังจ านวน  4 โครงการ  งบประมาณ 1 ,800,000.-บาท   
ประกาศ ณ วันท่ี 29 เดือนกรกฎาคม 2564  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 
- 2565) เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 3)  มีโครงการเพิ่มเติม  จ านวน  25 โครงการ  
งบประมาณ 13,440,750.-บาท ประกาศ  ณ วันท่ี 29 เดือนกรกฎาคม 2564 
เพื่อจะน าโครงการต่างๆ มาต้ังงบประมาณ พ.ศ. 2565  จึงเรียนมาเพื่อให้ท่าน
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปวาระท่ี 4.1 ครับ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่  4      เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1   การพิจารณาญัตติการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระแรก) 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา     ระเบียบวาระที่ 4 .1  การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระแรก) เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบล    
    ทะเมนชัย เสนอญัตติฯให้ท่ีประชุมพิจารณา   
นายยุทธนา   ตีระมาศวณิช  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านผมขอเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ให้ท่ีประชุมพิจารณา  ดังนี้      

ข้าพเจ้านายยุทธนา  ตีระมาศวณิช  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย     
ขอเสนอญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย       
ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แก่สภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย เพื่อ
พิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ต่อไป 
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                                        หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ 
วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น  และเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังงบประมาณยอดใดเป็นปีงบประมาณ 
ประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม  

                                     เหตุผล 
เพื่ อ ให้การปฏิบั ติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูก ต้องตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  เพื่อพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  

บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย จะได้เสนอร่าง     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย จึงขอช้ีแจงให้ประธาน   
สภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2565 ดังต่อไปนี้ 
1.  สถานะการคลัง 

    1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
    ในปีงบประมาณ  2564 ณ วันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มีสถานะการเงิน  ดังนี ้
    1.1.1  เงินฝากธนาคาร   จ านวน  58,787,795.80  บาท 
    1.1.2  เงินสะสม           จ านวน  66,687,452.01  บาท 
    1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  18,126,721.98  บาท 
    1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ             
                                  รวม 0.00 บาท   
    1.1.5  รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยงัไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 23 โครงการ  
               รวม 4,772,773.00  บาท 
    1.2  เงินกู้คงค้าง  จ านวน  0.00  บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2563   
    (1)  รายรับจริง จ านวน  40,490,228.35 บาท   ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร        จ านวน                     25,2597.21  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    จ านวน       234,828.40   บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน         445,403.86   บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน                0.00  บาท         
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       จ านวน          389,307.19  บาท  

    หมวดรายได้จากทุน       จ านวน                      0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน    20,463,017.69   บาท 
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    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จ านวน     18,932,074.00   บาท               
    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน     16,515.00   บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  31,186,146.72  บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง            จ านวน      8,072,443.28   บาท 
    งบบุคลากร         จ านวน      9,349,100.00   บาท 
    งบด าเนินงาน      จ านวน      5,891,988.52   บาท 
    งบลงทุน     จ านวน         399,140.00   บาท 
    งบรายจ่ายอื่น     จ านวน           0.00  บาท 
    งบเงินอุดหนุน    จ านวน      1,252,639.00   บาท 
    (4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  16,515.00 บาท 

(5)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม       จ านวน           0.00   บาท          
(6)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน                0.00   บาท 

    (7)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้          จ านวน               0.00   บาท 
3.  งบเฉพาะการ 

    ประเภทกิจกรรมการการประปา  กิจการประปา 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
     รายรับจริง           จ านวน   329,550.08   บาท 
      รายจ่ายจริง          จ านวน   316,446.97   บาท 

ก าไรสะสม          จ านวน               0.00   บาท 
เงินสะสม           จ านวน               0.00   บาท 
ทุนส ารองเงินสะสม          จ านวน               0.00   บาท 
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ     จ านวน               0.00   บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล         จ านวน               0.00   บาท 
เงินฝากธนาคาร          จ านวน   900,011.38   บาทบาท 

ค าแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายรับประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
  รายรับ                     ประมาณการปี  2564 
  หมวดภาษีอากร            50,000  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       216,700  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         410,000  บาท  
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         300,300  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    22,003,000  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    18,000,000  บาท 
  รวม         41,000,000   บาท 
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      ค าแถลงงบประมาณ 
  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประมาณการปี  2565 
  งบกลาง      11,469,830  บาท 
  งบบุคลากร     15,554,360  บาท 
  งบด าเนินงาน      7,756,050  บาท 
  งบลงทุน         4,959,160  บาท 
  งบเงินอุดหนุน       1,260,600  บาท 
  รวม         41,000,000   บาท 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2565  เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบด้วย  ครับ 
น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ดิฉันนางสาวพิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนช านาญการ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี ่ยวกับงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังต่อไปนี้ หากท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกฯ   
มีข้อสงสัยสอบถามได้ค่ะ 

  งบประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  รายละเอียดตามแผนงาน  ดังต่อไปนี้ 
  ด้านบริหารทั่วไป 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป    12,585,800   บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    1,748,720   บาท 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา     3,971,950   บาท 
  แผนงานสาธารณสุข      2,407,400   บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน      1,002,500   บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       898,500   บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ      510,000   บาท 
  ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     6,175,300   บาท 
  แผนงานเกษตร          140,000   บาท  
    ด้านการด าเนินงานอื่น 
  แผนงานงบกลาง      11,469,830   บาท 
  รวมทั้งสิ้น      41,000,000   บาท 

    
ส่วนที่  3  งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565  รายละเอียดประมาณการรายรับ  ท้ังส้ิน 576,000 บาท 
ประมาณรายจ่าย งบด าเนินงาน เป็นเงิน 571,000 บาท  งบกลาง  5,000 บาท 
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน ส.ท.มานิตย์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมานิตย์  ชุบรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมานิตย์  ชุบรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมขออนุญาต

สอบถาม เรื่องการต้ังงบประมาณรายจ่ายปี ในแผนงานงบกลางในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564   และในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565  ซึ่งการ  
ต้ังงบประมาณแตกต่างกันประมาณ  6 ล้านกว่าบาท  เกิดจากสาเหตุใดอธิบายด้วยครับ 

นายปัญญา  มาจิตต์ เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ผมนายปัญญา  มาจิตต์   ปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมขอช้ีแจงเรื่อง          

การต้ังงบประมาณในแผนงานงบกลาง  รายการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ย     
ผู้พิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลท่ีก าหนดให้
ผู้สูงอายุเปิดบัญชีธนาคาร   เพื่อท่ีกรมฯจะได้โอนเงินตามสิทธิ์ท่ีผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์จะได้รับ  โดยโอนผ่านบัญชโีดยตรง  โดยไม่ต้องผ่านเทศบาล  จึงท า
ให้เราเข้าใจว่ารัฐบาลจะจ่ายเองโอนเข้าบัญชี   จึงได้ต้ังงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ซึ่งงบประมาณท่ีต้ังไว้ ไม่เพียงพอต่อการจ่ายเบ้ียฯ ครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน ส.ท.สุพรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุพรรณ  ซึมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมขออนุญาต

สอบถามเรื่องการต้ังงบประมาณรายจ่ายปี  2565 โครงการก่อสร้างของหมู่ 7 ท่ีต้ัง
งบประมาณไว้  150 ,000.-บาท  ไม่มีรายละเอียดของโครงการ   มีแต่ตัวเลข           
จะสามารถด าเนินการได้ไหม   เพราะการท่ีผมได้ไปอบรมมาเขาบอกว่า การต้ังงบ
โครงการต้องมีรายละเอียดโครงการและจ านวนเงินท่ีจะด าเนินการในโครงการนั้นๆ ช่วย
อธิบายเหตุผลด้วยครับ   

นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  ผมนายยุทธนา   ตีระมาศวณิช   นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย       
    ขอช้ีแจงว่าเนื่องคณะกรรมการแผนพัฒนาฯ ท่ีประชุมแผนเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4  นั้น  
    มีโครงการของหมู่ 7 ท่ีเกี่ยวข้อง แต่โครงการนี้ จึงต้ังงบประมาณตามแผนฯ และ  
    ให้ทันเวลาการเข้าพิจารณางบประมาณ พ.ศ. 2565  ครับ  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มสีมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เชิญ ท่านปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปัญญา   มาจิตต์  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย พิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ            รายจ่ายประจ าปี 2564   วาระแรก มีจ านวน  11  ท่าน  สามารถลงมติได้ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาแล้ว ขอมติการรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปี 2565 วาระแรก  มีจ านวน  11  ท่าน  สามารถลงมติได้ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับร่างเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 วาระแรก เห็นชอบ  11  เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เมื่อสมาชิกสภาเห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติฯ แล้วให้ด าเนินการเลือกคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติ ตามระเบียบ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯได้ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นายปัญญา   มาจิตต์  เมื่อสภาเทศบาลฯ รับร่างเทศบัญญัติแล้ว ก็เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ      
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ตามระเบียบก าหนดให้ไม่น้อยกว่า 3  คน แต่ไม่เกิน 7  คน โดยให้มีผู้เสนอว่าจะมี 

กี่คนและต้องมีผู้รับรอง  2  คน ถ้าเสนอหลายแบบจะมีการลงคะแนนเพื่อลงมติว่า
จะเสนอให้มีคณะกรรมการกี่คน  จึงเลือกผู้จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ตามจ านวน 
ท่ีเสนอในล าดับต่อไป 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ต่อไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลฯเพื่อคัดเลือกเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน เชิญท่าน ส.ท. สุพรรณ ครับ 
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์       เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านผมนายสุพรรณ   ซึมรัมย์   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาช ิก สภา เทศบาลต า บลทะ เมนชัย  ผมขอเสนอนายมานิตย์   ชุบรัมย์           

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ผู้รับรองคนท่ี 1 นายชวนชัย ตีระมาศวณิช คนท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาล  นายเสรี  ซอยรัมย์ ผู้รับรองครบครับ เชิญท่าน ส.ท. เสรี ครับ 
นายเสรี   ซอยรัมย์           เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายเสรี ซอยรัมย์     
สมาชิกสภาเทศบาล          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมขอเสนอ นายบุญส่ง  โฉมดี  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน ผู้รับรอง คนท่ี 1 นายมานิตย์ ชุบรัมย์ คนท่ี 2   
ประธานสภาเทศบาล  นายสง่า  ศรีพนามน้อย  ผู้รับรองครบครับ  เชิญท่าน ส.ท. สวัสด์ิ วิราช  ครับ 
นายสวัสด์ิ   วิราช  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมนายสวัสด์ิ    วิราช 
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมขอเสนอ  นายสุพรรณ    ซึมรัมย์  เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติ คนท่ี 3 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ผู้รับรองจ านวน  2 ท่าน ผู้รับรองคนท่ี 1 นายสุทิน  ซุงรัมย์  คนท่ี 2 นายมานิตย์     
ประธานสภาเทศบาล ชุบรัมย์   ผู้รับรองครบครับ    ต่อไปในการพิจาณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

ให้เป็นประธานแปรญัตติ , กรรมการแปรญัตติและเลขานุการแปรญัตติ โดยให้ท้ัง    
3  ท่าน พิจารณากันในท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่อไปครับ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ นายมานิตย์  ชุบรัมย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนท่ี 1  คะแนน 11 เสียง  พิจารณาให้ นายบุญ  โฉมดี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ        
คนท่ี 2  คะแนน 11  เสียง  ให้นายสุพรรณ  ซึมรัมย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
คนท่ี 3  ด้วยคะแนน 11 เสียง 

นายปัญญา   มาจิตต์  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย                
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ประจ าป ี ๒๕๖5   ซึ ่ง คณะกร รมการแปรญ ัตต ิไ ด้พ ิจ า รณา คัด เล ือก ให้        
 นายสุพรรณ  ซึมรัมย์  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  นายบุญส่ง    โฉมดี 
 เป็นกรรมการแปรญัตติ   และให้นายมานิตย์    ชุบรัมย์   เป็น เลขานุการ
 คณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยก าหนดระยะเวลา 
 การยื่นค าขอแปรญัตติให้สมาชิกสภาทราบต่อไปครับ 
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ให้คณะกรรมการแปรญัตติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติให้ท่ีประชุมพิจาณา     
ประธานสภาเทศบาล   
นายสุพรรณ   ซึมรัมย์        ในนามตัวแทนคณะกรรมการแปรญัตติก าหนดให้มีระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล          ร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ขอแจ้งให้

สมาชิกทุกท่านได้ทราบว่า จะมีการรับค าแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ต้ังแต่วันท่ี  21  สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ถึงวันท่ี  23  สิงหาคม  2564  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย  ขอบคุณครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ตามท่ีตัวแทนคณะกรรมการการแปรญัตติฯ   ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบแล้ว นั้น  
ประธานสภาเทศบาล หากมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติ  รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติ     

ในการปฏิบัติในการรับค าแปรญัตติฯ  ให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ด้วย 
ผลเป็นประการใดให้แจ้งประธานสภาเทศบาลฯ ทราบ 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2   การพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการวางท่อลงน้ าดิบเพื่อใช้ในการผลิต
    น้ าประปา  (บริเวณฝายกักเก็บน้ าคลองสระยาว ถึงสระหนองตาด) 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา     ระเบียบวาระที่ 4.2 การพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการวางท่อ         
ประธานสภาเทศบาล  ลงน้ าดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ าประปา (บริเวณฝายกักเก็บน้ าคลองสระยาว ถึงสระหนองตาด) 
นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ประชุมสภาเทศบาลฯทุกท่าน ผมนายยุทธนา   ตีระมาศวณิช    นายกเทศมนตรี  
    ต าบลทะเมนชัย  ขอเสนอญัตติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
    ๒๕๖4  จ านวน 1 ขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการวางท่อ  
    ส่งน้ าดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ าประปา (บริ เวณฝายกักเก็บน้ าคลองสระยาว           
    ถึงสระหนองตาด)  โดยเทศบาลต าบลทะเมนชัยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น    
    (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ โครงการวางท่อส่งน้ าดิบเพื่อใช้ในการผลิต   
    น้ าประปา (บริเวณฝายกักเก็บน้ าคลองสระยาว ถึงสระหนองตาด) และในคราว    
    ประชุมประจ าเดือนเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2564  คณะผู้บริหารมีมติให้ด าเนินการ  
    ตามโครงการดังกล่าว โดยให้เสนอ    ต่อสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยพิจารณา  
    อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามโครงการดังกล่าว 

                                หลักการ 

    อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   
    การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2561  ข้อ 43 ให้ยกเลิกความใน       
    ข้อ 89  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน 
    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   
    ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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    (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม  
    ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะ  
    กิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการ   
    บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน  
    ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไป   
    ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด        
    (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ   
    ประเภทตามระเบียบแล้ว  (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร   
    ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น     
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน (4) เมื่อได้รับ  
    อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อหนี้    
    ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน  
    ระยะเวลา ท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ท้ังนี้ให้องค์กรปกครอง  
    ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ” 3 . 2 ห นั ง สื อ ก ร ะ ท รว ง ม หาด ไ ทย     
    ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว7272 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการ  
    ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่   
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                    เหตุผล 
       เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาเพียงพอส าหรับอุปโภคบริโภค และแก้ไขภัยแล้งในระยะยาว  
    จึงขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการวางท่อส่งน้ าดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ าประปา   
    (บริเวณฝายกักเก็บน้ าคลองสระยาว ถึงสระหนองตาด) ขอได้โปรดน าเสนอต่อ        
    ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ ผู้อ านวยการกองคลัง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางนุชนาฏ       ชาญรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนุชนาฏ  ชาญรัมย์  ผู้อ านวยการกองคลัง ขอรายงานว่า
    สถานการณ์คลัง  ดังนี้  ยอดยกมา 39,938,737.17  ในปีงบประมาณ 2563 
    เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้ จ านวน 30,370,257.53 บาท ค่ะ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม   
ประธานสภาเทศบาล    มติเห็นชอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการวางท่อลงน้ าดิบเพื่อใช้ในการผลิต
    น้ าประปา  (บริเวณฝายกักเก็บน้ าคลองสระยาว ถึงสระหนองตาด) 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   
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ระเบียบวาระที่ 4.3   การพิจารณาขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา     ระเบียบวาระท่ี 4.2 การพิจารณาขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง   
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  
    ต าบลทะเมนชัย เสนอญัตติฯให้ท่ีประชุมพิจารณา   
นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ประชุมสภาเทศบาลฯทุกท่าน ผมนายยุทธนา  ตีระมาศวณิช นายกเทศมนตรี  

ต าบลทะเมนชัย  ขอเสนอญัตติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
 ๒๕๖4  จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
    งบลงทุน    หมวดรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   
        ขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ  
    การรักษาความสงบภายใน งบลงทุน    หมวดรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  

  ข้อความเดิม โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ถนนสาย หมู่ ท่ี  7-หมู่ ท่ี 14                
    ต้ังงบประมาณไว้ จ านวน 100,000 .-บาท  

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ถนนสาย หมู่ท่ี 7-หมู่ท่ี 14 ต าบลทะเมนชัย 
   จ านวน 2 จุด รายละเอียดดังนี้  
  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก
    อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา 32,000 บาท  

    คุณลักษณะพื้นฐาน  
  - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
  2,073,600 pixel  
  - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
  - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับ 
    การบันทึกภาพได้ท้ัง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) 
    และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3  
  -  มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  
  - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide          
     Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้  
  - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  
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  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T    
    หรือดีกว่าและสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน  IEEE 802.3af  หรือ IEEE 
    802.3at  (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
  - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) 
    ท่ีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า  
  - สามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  
  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP,    
    IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย  
  - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card    
    หรือ Mini SD Card  
  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 
    Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง  หรือสามารถ   
    Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
  - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
   - ครุภัณฑ์นี้ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์    
    วงจรปิดฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 

   ข้อความใหม่  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ถนนสาย หมู่ท่ี 7–หมู่ท่ี 14       
    ต้ังงบประมาณไว้จ านวน 100,000.-บาท  

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ถนนสาย หมู่ท่ี 7–หมู่ท่ี 14 ต าบล      
    ทะเมนชัย จ านวน 2 จุด รายละเอียดดังนี้  

   - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร   
        ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา 22,000บาท 
   คุณลักษณะพื้นฐาน  

  - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า    
    2,073,600 pixel  
  - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
  - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)  ส าหรับ  
    การบันทึกภาพได้ท้ัง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี  (Color)   
    และไม่มากกว่า 0.03 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 . 
  - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  
  - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก  (Wide     
    Dynamic  Range หรือ Super Dynamic Range) ได้    
  - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
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  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
  - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้  
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
  หรือดีกว่า และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE     
  802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
  - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกล้อง     
    sing) ที่ได้มาตรฐาน IP66  
  - สามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  
  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, 
    IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย  
  - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Car
   หรือ Mini SD Card  
  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ  Applicatio Programming Interface  
    (API)  ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
  - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

    - ครุภัณฑ์นี้ปรากฏเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์  
    วงจรปิด  ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 

                                         หลักการ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
    พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
    ในงบลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี  
    ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                    เหตุผล 
       เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564  ตามแผนงานดังกล่าวข้างต้น ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน เปล่ียนแปลง  
    จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    เพื่อพิจารณาต่อไป  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2564  หรือไม่ เชิญ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ครับ  
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นายปวีร์   แกล้วกล้า           เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประชุมทุกท่าน ผมนายปวีร์   แกล้วกล้า หัวหน้าฝ่ายปกครอง ขออนุญาตชี้แจง 

เกี่ยวการเปล่ียนแปลงช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564        
จึงขอให้ท่านสมาชิกได้อนุมัติในการเปล่ียนแปลงโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
ถนนสาย  หมู่ท่ี 7 - หมู่ท่ี 14   ต้ังงบประมาณไว้ จ านวน 100,000 .-บาท  เนื่องจาก     
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน เปล่ียนแปลง จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
เปล่ียนแปลง ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
และยอดเงินได้ลดลง  จ านวน 10,000.-บาท แต่คุณลักษณะพื้นฐานของกล้อง 
CCTV  ยังคงเหมือนเดิม จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยได้อนุมัติในครั้ง     
เพื่อเทศบาลจะได้ด าเนินการจัดซื้อต่อไปครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม   
ประธานสภาเทศบาล   มติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2564    
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   
 

ระเบียบวาระที่ 4.4   การพิจารณาขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา     ระเบียบวาระท่ี 4.4 การพิจารณาขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง   
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  
    ต าบลทะเมนชัย เสนอญัตติฯให้ท่ีประชุมพิจารณา   
นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ประชุมสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน ผมนายยุทธนา ตีระมาศวณิช  นายกเทศมนตรี
    ต าบลทะเมนชัย  ขอเสนอญัตติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
    ๒๕๖4  จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
  แผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน    

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
    รายการเดิม โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดในบริเวณอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดในบริเวณอาคาร
    ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ จ านวน  4 จุด   งบประมาณ 150,000.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 
    กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
     ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป ราคา 32,000 บาท  
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
       2,073,600 pixel 
    - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
    - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับ  
      การบันทึกภาพได้ท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
    - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) 
      และไม่มากกว่า 0.05 LUXส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
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    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 
    - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่างสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
    - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide  
      Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ 
    - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
    - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
      หรือดีกว่า และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE  
      802.3at (Power over  Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
    - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกล้อง  
      (Housing) ท่ีได้มาตรฐาน IP66หรือดีกว่า 
    - สามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP
       IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
    - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ Micro SD Card 
      หรือ  Mini SD Card 
    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 
        Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ 
       Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
    - ครุภัณฑ์นี้ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุฯลักษณะพื้นฐานของระบบ 
      กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 
    รายการใหม่ 
        โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดในบริเวณอาคารก้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็น
    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดในอาคารเฉลิมพระเกียรติ   
    จ านวน 4 จุด  ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป คุณลักษณะพื้นฐานก าหนด
    ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี    
    พ.ศ.2564 ณ วันท่ี 1 มิถุนายน  2564  ของกระทรวงดิจิทัล  (รายละเอียด  
    ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)  งบประมาณ 150,000.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 
    กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร   
    ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอื่นๆ ราคา 22,000 บาท 
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
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    - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
        2,073,600 pixel 
    - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
    - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับ 
      การบันทึกภาพได้ท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
    - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และ
      ไม่มากกว่า 0.03 LUXส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 
    - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
    - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้   
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide    
      Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ 
    - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
    - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
    - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ 
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
      หรือดีกว่า  และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE  
      802.3at (Power over  Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
    - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) 
      ท่ีได้มาตรฐาน IP66 
    - สามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP   
                 IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
    - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
      หรือ Mini  SD Card 
    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 
           Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
    - ครุภัณฑ์ปรากฏเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
      วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 11  มิถุนายน 2564 
 

                                          หลักการ 
         ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
    พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
    ในงบลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี  
    ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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                     เหตุผล  
 เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ  

จึงขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕63  หมวด 4 ข้อ 29  จึงขอเสนอญัตติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  เพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติในการ
ประชุมต่อไป 

    เพื่อพิจารณาต่อไป  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2564  หรือไม่ เชิญ ผู้อ านวยการกองศึกษา ครับ  
นางสาวณัชชา   ฉวีวรรณ  เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองศึกษา ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวณัชชา   ฉวีวรรณ ผู้อ านวยการกองการศึกษา      

ขออนุญาตชี้แจงการเปล่ียนแปลงช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564  จึงขอท่านสมาชิกได้อนุมัติในการเปล่ียนแปลงโครงการโครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดในบริเวณอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติจ านวน  4  จุด  ส าหรับใช้งาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไป คุณลักษณะพื้นฐานก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิประจ าปี พ.ศ.2564 ณ วันท่ี 1 
มิถุนายน  2564 เนื่องจากราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน เปล่ียนแปลง  จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  และยอดงบประมาณได้ลดลงซึ่งเป็นการดีตามญัตติท่ีเสนอ  จึงขอให ้
สภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ได้อนุมัติในครั้งนี้ เพื่อจะได้ด าเนินการจัดซื้อต่อไปค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม   
ประธานสภาเทศบาล   มติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2564    
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   
 

ระเบียบวาระที่ 4.5  การพิจารณาโอนเ งินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564         
งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญนายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย เสนอญัตติ เรื่องการโอนเงินงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน   
    และส่ิงก่อสร้าง ให้ท่ีประชุมพิจารณา 
นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม       
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ประชุมทุกท่าน ผมนายยุทธนา ตีระมาศวณิช นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย   
    ผมขอเสนอญัตติเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564         
    งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
              1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  ค่าท่ีดิน  
    และส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร      
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    ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 5 ปูทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอน กรีตจากสนามเด็กเล่น ชุมชน   
    บุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 13 ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาวรวม 200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมี  
    พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการท่ีก าหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
    งบประมาณต้ังไว้ 350,000 บาท ราคากลางคณะกรรมการก าหนดราคา ณ วันท่ี 
    15 กรกฎาคาคม 2564และอนุมัติใช้   ราคากลาง เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2564  
    ราคากลาง 359,000 บาท ราคากลางสูงกว่างบประมาณ  จ านวน 9,000 บาท             
    2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
    ส่ิงก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ค.ส.ล. 
    ถนนบุญสัมพันธ์ ลาดทับด้วยแอสฟัลส์ติก คอนกรีต ชุมชนทะเมนชัยสอง  หมู่ท่ี 14 
    ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาวรวม 229 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
    ไม่น้อยกว่า 1,145 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการท่ีก าหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
    งบประมาณต้ังไว้ 365,000 บาท ราคากลางคณะกรรมการก าหนดราคา ณ วันท่ี 
    15 กรกฎาคม 2564 และอนุมัติใช้ราคากลาง เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 ราคา
    กลาง 409,000 บาท  ราคากลางสูงกว่างบประมาณ จ านวน 44,000 บาท           
    3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
    ส่ิงก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ค.ส.ล.  
    ปูทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต จากแยกป้อมต ารวจทางทิศตะวันตกถึงจุดส้ินสุดถนน 
    ค.ส.ล.ชุมชนทะเมนชัย หมู่ ท่ี 2 ขนาดกว้างเฉล่ีย 5  เมตร ยาวรวม 100 เมตร  
    หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ตามรูปแบบ     
    รายการท่ีก าหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณต้ังไว้ 181,000 บาท      
    ราคากลางคณะกรรมการก าหนดราคา ณ วันท่ี 15 กรกฎาคาคม 2564 และอนุมัติ
    ใช้ราคากลางเมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 ราคากลาง 187,500 บาท  ราคากลาง
    สูงกว่างบประมาณ จ านวน 6,500 บาท 
    รวมขออนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน  3  โครงการ  เป็นเงิน  59,5๐๐.-บาท (-ห้าหม่ืนเก้าพัน
    ห้าร้อยบาทถ้วน-) 

  โอนลดงบประมาณ   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
    ส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการวางท่อระบายน้ ามาตรฐาน    
    ถนนรถไฟ (ฝ่ังทิศเหนือ) จุดเริ่มต้นจากแนวท่อเดิมถึงบ้าน อ.รุ่งทิวา (ชุมชนบุแปบ 
    หมูท่ี่ 7) วางท่อระบายน้ า คสล.  ช้ัน 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 160 ท่อน 
    พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 20 บ่อ ความยาวรวม 180 เมตร งบประมาณต้ังไว้ 
    700,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  256,500.-บาท  ขอโอนลด  จ านวน  59,500.-บาท 
    (-ห้าหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  
    รวมขออนุมัติโอนงบประมาณ  จ านวน ๑ โครงการ  เป็นเงิน  59,500.-บาท (-ห้าหม่ืนเก้า 
    พันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
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                                 หลักการ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
    พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย 
    การโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                             เหตุผล 
      เนื่องจากได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการการก าหนดราคากลาง  เพื่อด าเนินจ้าง

    แต่ปรากฏว่าราคากลางสูงกว่าเงินงบประมาณท่ีได้ต้ังไว้ จ านวน 3 โครงการ จึงไม่
    สามารถด าเนินการได้ จ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2564  หรือไม่ เชิญ ส.ท มานิตย์  ครับ  

นายมานิตย์   ชุบรัมย์   เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมานิตย์   ชุบรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมขอสอบถามว่า

การโอนลดงบประมาณ ในโครงการหมู่ ท่ี 7  ต้ังงบประมาณ 700 ,00.-บาท       
แต่ค าว่าคงเหลือหลังโอน  256,500.-บาท นั้น คือ ว่าโอนลดงบประมาณใช่ไหม 
หรือว่าเหลืองบประมาณจากการด าเนินการ อธิบายด้วย ครับ  

นางนุชนาฏ      ชาญรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตแก้ไข  ข้อความว่า  จากงบประมาณคงเหลือ     
    หลังโอน เป็น งบประมาณคงเหลือจ่ายค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม   
ประธานสภาเทศบาล   มติเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564          

งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2564    

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   

 

ระเบียบวาระที่  5      เร่ืองอื่นๆ  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆและหัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน เชิญ ท่าน ส.ท สง่า  ครับ 
นายสง่า  ศรีพนามน้อย  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสง่า  ศรีพนามน้อย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมขอให้เทศบาลฯ
  ไปตัดกิ่งไม้ หมู่ท่ี 13 บ้านบุล้ินฟ้า และย้ายเสาไฟฟ้า ตรงบริเวณเมรุวัดอิสาณ ด้วยครับ  
นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ประชุมสภาเทศบาลฯทุกท่าน ผมขอแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการให้ครับ 
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆได้เสนอเรื่องอื่น  ๆ ได้เสนอแนะเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล อื่น ไๆด้นะครับ   เชิญท่าน ส.ท สุพรรณ   ครับ 
นายสุพรรณ    ซึมรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุพรรณ   ซึมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมมีเรื่องสอบถาม 

โครงการท่ีกันเงินงบประมาณใน ปี พ.ศ.2563 และปี พ.ศ.2564 ด าเนินการแล้ว   
กี่โครงการ และสาเหตุท่ีล่าช้าเกิดจากอะไร ครับ    

นางนุชนาฏ       ชาญรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนุชนาฏ  ชาญรัมย์  ผู้อ านวยการกองคลัง ขออนุญาต

   แจ้งรายการโครงการท่ีกันเงินไว้  ดังนี้ 1.  โครงการท่ีกันไว้ ปี พ.ศ.2563  
    มีท้ังหมด  จ านวน  17  โครงการ และด าเนินการแล้ว จ านวน 4 โครงการ  
    ส่วนโครงการท่ีเหลือ เทศบาลได้ท าสัญญาแล้ว ส่วนโครงการท่ีกันงบประมาณ  
    ปี 2564  มีจ านวน  6 โครงการ จะเร่ง ด าเนินการให้ทันตามก าหนดเวลา  
    เพื่อท่ีจะไม่ให้ตกเป็นเงินสะสมค่ะ        
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เสนอแนะต่อ เชิญ  ผ.อ.ทรงศักด์ิ  ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายทรงศักดิ ์  สิรัมย์       เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
ผ.อ. ร.ร. หนองหญ้าปล้อง  ประชุมทุกท่าน ผมนายทรงศักด์ิ  สิรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนอง หญ้าปล้อง    ผมขอ

โทษด้วยท่ีทางโรงเรียนไม่สามารถให้ใช้โรงเรียนเป็นสถานท่ีกักตัวได้   เนื่องจากโรงเรียนของเรา
สถานท่ีค่อนข้างแคบและอยู่ในบริเวณเขตชุมชน ประกอบกับมีอาจารย์ได้ไปท างานในโรงเรียน 
ทุกวัน  เราก็เกรงว่าจะไม่สะดวก  เรื่องท่ี 2  ขอขอบคุณประธานสภาเทศบาลฯที่ท่าน
มีจิตอันเป็นกุศลในการสร้างศาลาพักญาติในบริเวณเมรุวัดอิสาณทะเมนชัย     
ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่มากครับ และอีกเรื่องคือ นางจอมศรี อุดมสุข ประชาชน
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5  ได้บริจาคที่ในการท าถนนเพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไป – มา ได้สะดวก  จึงอยากให้ทางเทศบาลฯ ได้มอบป้ายหรือใบประกาศ
เพื่อแสดงถึงคุณงามความดีของท่านด้วยครับ  

นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ประช ุมสภา เทศบาลฯ ท ุกท ่าน  ผม ขอบคุณ ท่าน ผอ. ท่ี ให้ค าแนะน าจะ             
  ใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ  และถือเป็นการดีท่ีจะได้ท าบุญร่วมกันครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆและหัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล เชิญ  นายประสิทธิ์  ชุบรัมย์  ครับ 
นายประสิทธิ์  ชุบรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ประชุมทุกท่าน ผมนายประสิทธิ์   ชุบรัมย์  รองนายกเทศมนตรีต าบล ท ะ เ ม น ชั ย    

ผมอยากเสนอความคิดเห็นอยากให้พนักงานกองช่าง ท่ีไปซ่อมประปา  บางทีเห็น
แบกท่อประปาเพื่อไปซ่อมงานตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ   น่าจะมีการต่อรถพ่วง
มอเตอร์ไซด์ เพื่อใส่อุปกรณ์ในการซ่อมแซมหรือซ่อมบ ารุงระบบน้ าประปา          
เพื่อความสะดวกในการท างานครับ 
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผม 
ประธานสภาเทศบาล  ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนท่ีให้ความร่วมมือ    

และแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ท าให้การประชุมประสบความส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์  ผมขอปิดการประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑4.3๐ น. 
    ลงช่ือ                                             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      
              (นางสาวนภัสนันท์  สุดตาชาติ) 
              นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

 
 
 

                  ลงช่ือ                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม         

                   (นายปัญญา   มาจิตต์) 
          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

 

ลงช่ือ                     ลงช่ือ    ลงช่ือ                                                                                       

         (นายสุพรรณ  ซึมรัมย์)                    (นายวรเดช  เภสัชชา)                      (นายวัชระ  ละมุล) 
          ประธานกรรมการ                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม                เลขานุการกรรมการ 
         ตรวจรายงานการประชุม               ตรวจรายงานการประชุม 

  ประธานสภาเทศบาลฯ ได้อ่านทานส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยสมัยสามัญ  
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  20  สิงหาคม  ๒๕๖4 ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยสามัญ
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี   20  สิงหาคม  ๒๕๖4  ถูกต้องแล้วจึงลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐาน 
 
                                     ลงช่ือ  

     (นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 


