
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 คร้ังท่ี 1 

วันท่ี  20 สิงหาคม  ๒๕64  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ ลายมอืช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาเทศบาล ไพศาล  เกษมสุข  

๒ นายสุเทพ  ผลกุศล รองประธานสภาเทศบาล สุเทพ  ผลกุศล  

๓ นายธนากร  มิรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ธนากร  มิรินทร์  

๔ นายส าอางค์  นามกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ส าอางค์  นามกุล  

๕ นายอุดร  ภริมย์ไกรภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อุดร  ภริมย์ไกรภักดิ ์  

๖ นายทวปี  ลอยเมอืงกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทวปี  ลอยเมอืงกลาง  

๗ นางทัศนี  ถนอมชีพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทัศนี  ถนอมชีพ  

๘ นายวิสูตร  จันทะโพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วสิูตร  จันทะโพ  

๙ นายเลี่ยม  วเิศษสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เลี่ยม  วเิศษสุข  

๑๐ นายบุญส่ง  ค าภริะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ บุญส่ง  ค าภริะ  

๑๑ น.ส.เพยีงตะวัน  คงมวงหมู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เพยีงตะวัน  คงมวงหมู่  

๑๒ นายเดวดิ  อันแสนลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เดวดิ  อันแสนลา  

๑๓ นางสาวขวัญเรือน ตาปราบ นักจัดการงานทั่วไป/เลขานุการสภาฯ ขวัญเรือน  ตาปราบ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นายประเทือง  ธรรมโชติ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเดื่อ ประเทือง  ธรรมโชติ  

๒ นายวินัย  เดชมาลา รองนายกเทศมนตรี วนิัย  เดชมาลา  

๓ นายจ านงค์ มณีจันทร์ รองนายกเทศมนตรี จ านงค์ มณจีันทร์  

๔ นายประสงค์  กงชัยภูมิ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประสงค์  กงชัยภูมิ  

๕ นายสุน  วรรณศลิป์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุน  วรรณศลิป์  

๖ นายมาโนช  หอมวงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง มาโนช  หอมวงศ์  

๗ นายภัทรโชค  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง ภัทรโชค  คลังระหัด  

๘ นายธารนิทร์  งาหัตถ ี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ธารนิทร์  งาหัตถี  

๙ นางจุฑาทพิย์  ถีสูงเนนิ หัวหน้าส านักปลัด จุฑาทพิย์  ถีสูงเนนิ  

10 นายสุทธิพันธ์  บุญเสนา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ สุทธิพันธ์  บุญเสนา  

11 นายลิขติ  ประภาหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ลิขติ  ประภาหาร  

12 นายนนทนันท์  ยงขามป้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นนทนันท์  ยงขามป้อม  

13 นายเมธาวี  แต่งเมอืง นักพัฒนาชุมชนปฏบัิตกิาร เมธาวี  แต่งเมอืง  
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    ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

๑ นายศิริ  ค าสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ศริิ  ค าสุข  

๒ นายวิจิตร  คงนาวัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 วจิิตร  คงนาวัง  

๓ นายสุชาติ  วัยสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ชาติ  วัยสุวรรณ  

๔ นายวิเศษ  ชาลวีัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  16 วเิศษ  ชาลวีัน  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐ น. 

 - นายไพศาล  เกษมสุข  ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานในที่ประชุม 

- สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ๑2 คน มาประชุม 12 คน ครบองค์ประชุม 

- เลขานุการสภาฯ 1 คน     

- มีผูเ้ข้าร่วมประชุม 13 คน   

-มีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 4 คน 

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-วันนีส้ภาฯ ได้ก าหนดเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  เพื่อพิจารณาร่างเทศ

บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  การ

แตง่ตัง้คณะกรรมการแปรญัตติ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ก าหนดวัน

ประชุมแปรญัตติ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของการประชุมแปรญัตติ และก าหนดวัน

ประชุมสภาฯ วาระที่ 2 ขั้น แปรญัตติและวาระที่ 3 ขั้นลงมต ิต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายไพศาล เกษมสุข    2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ  สมัยสามัญ        

ประธานสภาฯ             สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2564 

มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะขอแก้ไขข้อความในบันทึกการประชุมสภาฯเทศบาลต าบล

บ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 

2564 หรอืไม่ เชิญครับ 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากมีการแก้ไขรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3        กระทู้ถาม 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นายไพศาล เกษมสุข   5.1 ญัตติพิจารณาอนุญาตขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ/เขตป่า  

ประธานสภาฯ             ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อจัดตัง้วัดป่าหลัก  

                               แดนบ้านหลักแดน ต าบลบ้านเดื่อ  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 6 ไร่ 

                               เชิญผูเ้สนอญัตติครับ 

นายประเทือง ธรรมโชติ –เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้นายศิริ ค าสุข 

นายกเทศมนตรีฯ           ผู้ใหญ่บ้านหมู ่11 ได้ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ  

นายไพศาล เกษมสุข     -เชญิ นายศิร ิค าสุข  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ 

นายศิร ิค าสุข  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับ. 

ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่11        การขอเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ /เขตป่า เพื่อ จัดตัง้วัดป่าหลักแดน บ้านหลักแดน  

                                หมู่ 11 มีเนื้อที่ 6 ไร่ สถานที่ทางไปบ้านหว้ยโป่ง ซึ่งวัดนี้ได้ตัง้ขึ้นบนพืน้ที่ระหว่าง 

                                บ้านหว้ยโป่ง และบ้านหลักแดนรวมกัน เป็น 12 ไร่ โดยแยกเป็นพืน้ที่บ้านหว้ยโป่ง 6 

                                ไร่ และบ้านหลักแดน อกี 6 ไร่  ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรม 

                                ทางศาสนามานาน  กว่า 50 ปี แตย่ังไม่มีเอกสารจัดตั้งวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

                                จึงอยากขอให้จัดตั้งให้ถูกต้อง  

นายไพศาล เกษมสุข  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ                 

นายธนากร  มริินทร์     -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ส าหรับญัตติพจิารณาอนุญาตขอเข้าท าประโยชน์ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ/เขตป่า   เพื่อจัดตัง้วัดนั้น เมื่อคราวการประชุมสภาฯ  

                                สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  

                                สภาฯ มีมตเิห็นชอบจ านวน 4 แหง่ ได้แก่ หมู ่3 , หมู ่9, หมู่ 13 และหมู่ 18 ถ้า 

                                หากว่าทางผูน้ ามีมติที่ประชุมประชาคมจากหมู่บ้านแลว้ แสดงวา่ได้รับความยินยอม 

                                จากประชาชนในพื้นที่แลว้ ผมเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ขอเข้าท า 

                                ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ/เขตป่า   เพื่อจัดตั้งวัดป่าหลักแดน  

                                บ้านหลักแดน หมู่ 11 ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปครับ 

นางทัศนี  ถนอมชีพ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  อยากขอ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       เอกสารโครงการ จากทางหมู่บ้านเนื่องจากเอกสารโครงการที่ทางหมูบ่้านส่งมานั้น 

                                ชื่อโครงการมีเพียงโครงการสร้างวัดใหม่หลักแดน  แต่ไม่มีโครงการสร้างวัดป่าหลัก 

                                แดน อยากให้เสนอโครงการมาเป็นสองโครงการค่ะ ขอเอกสารเพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณ 

                                ค่ะ   
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นายเลี่ยม วเิศษสุข -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2       ญัตติพิจารณาอนุญาตขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า   เพื่อ 

                                จัดตั้งวัดป่าหลักแดน บ้านหลักแดน หมู่ 11  พื้นที่ 6 ไร่ นั้น ผมมคีวามเห็นว่าวัด   

                                เป็นศาสนสถาน ที่ประชาชนในหมู่บ้าน  และผูท้ี่มคีวามศรัทธาในพุทธศาสนา ได้ใช้ 

                                ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมด้านศาสนามาช้านานแล้ว แตย่ังไม่ได้จัดตัง้ให้เป็น 

                                วัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผมเห็นดว้ยการการขออนุญาตเพื่อจัดตัง้วัดให้ถูกต้องตาม 

                                กฎหมายต่อไปครับ 

นายไพศาล เกษมสุข  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับญัตตินี้อกีหรอืไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติ 

ประธานสภาฯ               ที่ประชุมเลยนะครับ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ขออนุญาต ขอเข้าท า 

                                 ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า   เพื่อจัดตั้งวัดป่าหลักแดน บ้านหลัก 

                                 แดน หมู่ 11  พื้นที่ 6 ไร่ กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม   -ที่ประชุมมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 12 คน 

                               -มีมติเห็นชอบให้ขออนุญาต ขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า    

                                 เพื่อจัดตั้งวัดป่าหลักแดน บ้านหลักแดน หมู ่11  พื้นที่ 6 ไร่จ านวน 11 เสียง        

                                 งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  ประธานสภาฯ ) 

   5.2 ญัตติพจิารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวน 

                               แห่งชาติ/เขตป่า ตามมาตรา 54 แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อ 

                               จัดตั้งวัดใหมห่ลักแดน บ้านหลักแดน หมู่ 11 ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  

                                จังหวัดชัยภูม ิเนื้อที่ 7 ไร่  

นายประเทือง ธรรมโชติ –เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ให้นายศริิ  ค าสุข 

นายกเทศมนตรีฯ           ผู้ใหญ่บ้านหมู ่11 ได้ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ  

นายไพศาล เกษมสุข     -เชญิ นายศิร ิค าสุข  ผูใ้หญ่บ้านหมู่ 11 ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ 

นายศิร ิค าสุข  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับ. 

ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่11        การขอเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ /เขตป่า เพื่อ จัดตัง้วัดใหม่หลักแดน  

                                บ้านหลักแดนหมู่ 11 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน  สถานที่ตั้งวัด อยู่ทางเข้าบ้านหลักแดน  

                                ก่อนถึงหมูบ่้านเลีย้วขวาซอยแรก ซึ่งเป็นทางลัดไปบ้านราชด าเนิน อ าเภอหนอง       

                                บัวแดง อยู่กลางเขตแดนระหว่างบ้านหลักแดน กับเขตบ้านราชด าเนิน อ าเภอหนอง  

                                บัวแดงครับ  แตย่ังไม่มีเอกสารจัดตั้งวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย จงึอยากขอใหจ้ัดตั้ง 

                                ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปครับ  
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นายไพศาล เกษมสุข -เชญิสมาชิกสภาฯ อภปิรายญัตติที่ 5.2 ครับ 

ประธานสภาฯ   

นายธนากร   มิรินทร์    - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  กรณีบ้าน 

สมาชิกสภาฯ เขต 1        หลักแดนในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่สาธารณะ หากไม่มีปัญหาเรื่องเขตพืน้ที่ที่ติด 

                                 กับเขตแดนระหว่างหมูบ่้านหรอือ าเภออื่นนั้น ทางสภาฯ คงจะไม่ขัดข้อง ในส่วน 

                                 เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งวัดนั้นเป็นขั้นตอนของหมูบ่้านที่ตอ้งส่ง 

                                 เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตในขั้นตอนต่อไปยังส านักพุทธศาสนาต่อไป 

 นายเดวิด  อันแสนลา -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2       พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตพืน้ที่ป่าสงวน แห่งชาติ/ 

                                เขตป่า ตามมาตรา 54 แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อจัดตั้งวัด 

                                ใหม่หลักแดน บ้านหลักแดน หมู ่11 ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  

                                จังหวัดชัยภูม ิเนื้อที่ 7 ไร่ ตามที่ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ได้น าเรียนไปเบือ้งตน้นั้นผม   

                                อยากสอบถามนติิกรครับ ส าหรับสถานที่จัดตั้งวัดนั้นเป็นที่ สปก.ที่มผีูบ้ริจาคใหน้ั้น  

                                จะขัดระเบียบหรอืไม่ครับ เนื่องจากญัตติที่เสนอเป็นการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า 

                                สงวนแห่งชาติ /เขตป่า แตว่ันที่จะขออนุญาตนั้นตั้งอยู่บนที่ สปก.ที่มผีูบ้ริจาคใหค้รับ  

นายจาตุรง  ผลมาตรย์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กรณีการ. 

นิตกิร ปฏิบัติการ           ขอจัดตัง้วัดบนพืน้ที่ สปก. มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือห้ามโอน หา้มเปลี่ยนมอื ห้ามซื้อ 

                                 ขาย ยกเว้นการโอนเป็นมรดกเท่านั้น กรณีการอุทิศให้อาจจะไม่มีผลสมบูรณ์  

                                 ตามกฎหมาย การโอน การให้ตอ้งเป็นโมฆะ ครับ แต่หากมีการเพิกถอน ที่จาก  

                                 สปก.ที่มผีูอุ้ทิศให้ ใหค้งสภาพเป็นป่าสงวนแหง่ชาติก่อนแล้วค่อยขออนุญาตเข้าใช้ 

                                 ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ/พื้นที่ป่าก่อนอาจจะด าเนินการได้ ครับ ขอให้ตดิต่อ 

                                 ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบงาน ด้านที่ดิน สปก.เพื่อหาแนวทาง 

                                 ด าเนนิการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปครับ  

นายไพศาล เกษมสุข  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับญัตตินี้อีกหรอืไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติ 

ประธานสภาฯ               ที่ประชุมเลยนะครับ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ขออนุญาต ขอเข้าท า 

                                 ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า   เพื่อจัดตั้งวัดใหมห่ลักแดน          

                                 บ้านหลักแดน หมู่ 11  พื้นที่ 7 ไร่ กรุณายกมอืขึน้ครับ เชญิผูเ้สนญัตติตอ่ไปครับ 

ที่ที่ประชุม   -ที่ประชุมมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 12 คน 

                              -มีมตเิห็นชอบให้ขออนุญาต ขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า    

                                เพื่อจัดตั้งวัดใหม่หลักแดนบ้านหลักแดน หมู่ 11  พืน้ที่ 7 ไร่จ านวน 11 เสียง งด 

                                ออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  ประธานสภาฯ ) 
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นายประเทือง ธรรมโชติ  5.3 ญัตติขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ         

นายกเทศมนตรีฯ           พ.ศ. 2564   กองช่าง โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 

                                 ภายในหมูบ่้าน บ้านหนองบัวน้อย หมูท่ี่ 9 สายบ้านนายเล็ก  สมหวัง ไป 

                                 หนองลุมพุก เป็นเงนิ 255,000.-บาท เนื่องจากไม่ได้ตัง้งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 

      โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน หมวดที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  

                                  ประเภทค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน บ้านหนองบัวน้อย  

                                  หมูท่ี่ 9 สายบ้านนายเล็ก  สมหวัง  ไปหนองลุมพุก งบประมาณที่โอน   

                                  255,000.-บาท   

                                 โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน         

                                 งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายใน  

                                 หมูบ่้านบ้านหนองบัวน้อย หมูท่ี่ 9 งบประมาณที่อนุมัติ  218,000.-บาท  

                                 งบประมาณก่อนโอน 218,000.-บาท งบประมาณที่โอนลด  218,000.-บาท    

     โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   

                                 งบด าเนนิงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ  

                                 รายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี 6 สายสัมพันธ์   

                                 งบประมาณที่อนุมัต ิ 100,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 100,000.-บาท  

                                 งบประมาณที่โอนลด 37,000.-บาท งบประมาณหลังโอน  63,000.-บาท ผม                    

                                 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อนุญาตให้ นายจ านงค์  มณีจันทร์รอง  

                                 นายกเทศมนตรี อธิบาย รายละเอียดการขอโอนงบประมาณเพิ่มเติมครับ 

นายจ านงค ์ มณีจันทร์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตร ี      ส าหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ย้ายมาจากโครงการเดิมที่ด าเนนิการไป 

                                แล้วด้วยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะโอน 

                                งบประมาณมาด าเนินการจุดใหม่ ซึ่งเป็นอ านาจของสภาฯ ที่จะพิจารณา 

                                อนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณส่วนนี้ สายทางที่จะด าเนนิการใหม่เป็นสาย 

                                ทางที่มรีะยะทางที่ยาวกว่าเดิมจงึตอ้งโอนเงินมาเพิ่มเพื่อด าเนนิการให้สุด 

                                สายทางครับ 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายญัตตินีห้รอืไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมตทิี่ประชุมเลยนะ 

ประธานสภาฯ              ครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี 

                                งบประมาณ พ.ศ. 2564 กองช่าง โดยตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง 

                                ถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9 สายบ้านนายเล็ก  สมหวัง ไป 

                                หนองลุมพุก เป็นเงิน  255,000.-บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 
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ที่ประชุม  -ที่ประชุมมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 12 คน 

-มีมติอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจา่ย ทั่วไป ประจ าปี 

                                งบประมาณ พ.ศ. 2564 กองช่าง โดยตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง 

                                ถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9 สายบ้านนายเล็ก  สมหวัง ไป 

                                หนองลุมพุก เป็นเงิน  255,000.-บาท ดว้ยคะแนนเสียง 11 เสียง เป็นเอกฉันท์  

                                งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) เชญิเสนอญัตติตอ่ไป 

                                ครับ 

นายประเทือง ธรรมโชติ -5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

นายกเทศมนตรีฯ           2564 โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุง งบประมาณ หอกระจายข่าว 

                                บ้านหนองบัวน้อยหมู่ 9 งบประมาณ  50,000.-บาท                                  

     โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน         

                                งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวบ้าน  

                                หนองบัวน้อย หมู่ที่ 9 งบประมาณที่โอนเพิ่ม 50,000.-บาท  

     โอนลด แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ         

                                 งบด าเนนิงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ  

                                 รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี 6 สายสัมพันธ์  

                                 งบประมาณที่อนุมัต ิ100,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 63,000.-บาท  

                                 งบประมาณที่โอนลด 50,000.-บาท งบประมาณหลังโอน  13,000.-บาท         

                                 เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี ่9 มีความเดือนร้อนเรื่องหอกระจายข่าวที่ใชใ้นการ 

                                 ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความช ารุด  

                                 เสียหายซ่อมไปแล้วแตย่ังใช้การไม่ได้ และขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงเพื่อให้ 

                                 กลับมาใช้งานได้ ทางผู้ใหญ่บ้านจงึได้ท าหนังสือขอความช่วยเหลือมายังเทศบาล 

                                 เพื่อของบประมาณซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 9  และเนื่องจากไม่ได้ 

                                 งบประมาณเพื่อการนี้ไว้  และการโอนงบประมาณนีเ้ป็นอ านาจของสภาฯ ตาม 

                                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน      

                                 ท้องถิ่นพ.ศ. 2563 ข้อ 27 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายญัตติ นี้หรอืไม่ครับ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ   

นายส าอางค์  นามกุล    -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  

สมาชิกสภาฯ เขต 1        ผมอยากใหเ้ทศบาลเรามีแบบส ารวจความช ารุดเสียหายของหอกระจายข่าวประจ า 

                                 หมูบ่้านทุกหมูบ่้านเพื่อให้การช่วยเหลือทุกหมูบ่้านที่มคีวามเดือดรอ้นเรื่องหอ. 

                                 กระจายข่าวช ารุดครับ 
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นายสุเทพ ผลกุศล -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

สมาชิกสภาฯ เขต 2       เนื่องจากปัจจุบันทุกหมูบ่้านมีความจ าเป็นมากเรื่องการประกาศประชาสัมพันธ์ 

                                ข้อมูลข่าวสารต่างๆใหป้ระชาชนได้รับทราบ ยิ่งปัจจุบันการประชาสัมพันธ์เรื่องการ 

                                ป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่อไม่วา่จะเป็นโรคโควิด 19 หรอืโรคติดต่อของวัว หรือ 

                                สัตว์เลีย้งอื่นๆ ผมอยากฝากใหส้มาชิกสภาทุกท่าน และท่านผู้น าหมู่บ้านช่วยกัน 

                                สอดส่องวา่หอกระจายข่าวหมู่บ้านใดที่มคีวามช ารุดมากทางหมู่บ้านสุดก าลังที่จะ 

                                แก้ไขปัญหาก็ให้ท าเรื่องขอความช่วยเหลือมายังเทศบาลต าบลบ้านเดื่อเพื่อคณะ 

                                ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านเดื่อจะได้นาแนวทางช่วยเหลือต่อไปครับ 

นายประเทือง ธรรมโชติ-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ          เรื่องหอกระจายข่าวของแต่ละหมูบ่้าน ทุกหมู่บ้านน่าจะมีปัญหาช ารุดอยู่แล้วเพียงแต่ 

                               ระยะเวลา หรอืช่วงเวลาที่ช ารุดของแต่ละหมูบ่้านอาจจะไม่พรอ้มกัน ซึ่งบางหมู่บ้าน 

                               เขาจะมีงบประมาณซ่อมแซมเองเบือ้งตน้อยู่แลว้ หากไม่เหนือก าลังที่จะด าเนินการได้ 

                               ทางหมู่บ้านเขาก็ด าเนินการจัดซ่อมเอง แตส่ าหรับหมูบ่้านใดที่ปัญหาการใช้งาน การ 

                               ซ่อมแซมเกินก าลังก็ท าเรื่องขอความช่วยเหลือมายังเทศบาลได้  ซึ่งทุกหมู่บ้านอาจ 

                               เจอเหตุการณก์ารช ารุดของหอกระจายข่าวไม่พรอ้มกันครับ บางบ้านก็ใช้การได้ดี  

                               คงไม่ต้องของบประมาณจากเทศบาลต าบลบ้านเดื่อในตอนนีเ้พราะจะเป็นการใช้ 

                               งบประมาณที่ซับซ้อนครับ 

นายอุดร ภริมย์ไกรภักดิ์-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน 

สมาชิกสภาฯ เขต 1      โครงการปรับปรุง งบประมาณ หอกระจายข่าว  หมู่ที่ 9 เป็นการปรับปรุงของเดิม  

                               หรือจัดซือ้ใหม่ครับ ผมเข้าใจว่าทุกหมู่บ้านมีงบประมาณในการบริหารจัดการ  

                               ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หรอืเรื่องอื่นๆ ภายในหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่หากเทศบาลจะ 

                               ส ารวจการช ารุดเสียหายเพื่อใหก้ารช่วยเหลือกรณีโครงการปรับปรุง งบประมาณ หอ 

                               กระจายข่าว  หากทุกหมู่บ้านท าหนังสือขอความช่วยเหลือมาทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ  

                               50,000.-บาท คงตอ้งตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้มากพอสมควร  อยากใหต้ระหนัก 

                               ถึงงบประมาณที่เราต้องตัง้รองรับด้วยครับ 

นายมาโนช หอมวงศ์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ผอ.กองช่าง    ขอชีแ้จงเพิ่มเติมครับ กรณีโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านหนองบัวน้อย 

                                หมู่ที่ 9 เป็นการปรับปรุงของเดิม และต่อยอดให้มกีารกระจายเสียงให้ครอบคลุม 

                                พื้นที่เพิ่มเตมิ ใหไ้ด้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงครับ 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาฯ จะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ หากไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมเลยนะ

ประธานสภาฯ              สมาชิกสภาฯ ท่านมเีห็นชอบให ้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

 

 



-9- 

                                งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุง  

                                งบประมาณ หอกระจายข่าวบ้านหนองบัวน้อยหมู่ 9  งบประมาณ 50,000.-บาท  

                                กรุณายกมอืขึน้ครับ  

 ที่ประชุม  -ที่ประชุมมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 12 คน 

-มีมติอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจา่ย ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

  กองช่าง โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงงบประมาณ หอกระจายข่าว 

  บ้านหนองบัวน้อยหมู่ 9 งบประมาณ 50,000.-บาท ดว้ยคะแนนเสียง 11 เสียง  

                                เป็นเอกฉันท์งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) เชิญ      

                                เสนอญัตติตอ่ไปครับ 

นายประเทือง ธรรมโชติ -5.5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

นายกเทศมนตรี            2564 โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ าบาลดาล  

                                เตาเผาขยะ เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ จ านวน 90,000.-บาท เนื่องจากไม่ได้ตัง้    

                                งบประมาณเพื่อการนี้ไว้  

                                โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน  

                                ประเภทค่าสิ่งสาธารณูปโภค  จ่ายเป็นค่าติดตัง้ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ าบาดาล  

                                เตาเผาขยะเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ  งบประมาณที่โอนเพิ่ม 90,000.-บาท  

                                งบประมาณหลังโอน 90,000.-บาท  

                                โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร  

                                ประเภทเงนิเดือนพนักงาน  งบประมาณที่อนุมัต ิ1,675,080.-บาท งบประมาณ 

                                ก่อนโอน  211,010.-บาท งบประมาณที่โอนลด  90,000.-บาท งบประมาณ 

                                หลังโอน 121,010.-บาท เนื่องจากไม่ได้ตัง้งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ และการโอนนี้ 

                                เป็นอ านาจของสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

                                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายญัตตินีห้รอืไม่ครับ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ  

นายธนากร  มริินทร์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       อยากใหท้างเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผดิชอบได้ช้ีแจงรายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณและ 

                                การด าเนินงาน ให้สภาฯ ได้รับทราบ แต่เบื้องต้นผมเห็นด้วยเนื่องจากการ 

                                ด าเนินการโครงการนี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการใช้น้ าเพื่อท าความสะอาดสถานที่  

                                ท าความสะอาดรถบรรทุกขยะ และพนักงานจัดเก็บขยะได้ใชง้าน 

นายไพศาล เกษมสุข -เชญิเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบครับ เชิญนายธารินทร์ งาหัตถี  ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

ประธานสภาฯ 
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นายธารินทร์  งาหัตถี -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอน าเรียน 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ      รายละเอียดการท างานระบบโซล่าเซลล์ที่จะท าการตดิตั้งจะมีการท างานอยู่ 2 ส่วน  

                                 ส่วนแรกคือสว่นที่ใชใ้นการสูบน้ าจากบ่อบาดาลขึน้มาใช้  ส่วนที่สองเป็นระบบ 

                                 แบตเตอร์รี่เก็บไฟฟ้า และชาร์จไฟ ใชก้ับไฟแสงสว่างได้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้    

                                 เบือ้งตน้เราเคยท าระบบโซล่าเซลล์มาแล้วเมื่อสามปีที่แล้วแตใ่ช้งานได้อยู่ประมาณ 

                                 สองถึงสามปี ท าใหเ้กิดปัญหาเวลาหนา้แล้งน้ าจะไม่พอแล้วแรงดันปั้มตัวที่ใชม้ีโซล่า 

                                 เซลล์แคแ่ผงเดียวเกิดปัญหาคือสูบน้ าไม่ขึน้ และพอนานไปท าให้ระบบการท างาน 

                                 ของโซล่าเซลล์เสียท าให้เกิดปัญหาในการท าความสะอาดรถบรรทุกขยะและการใช้ 

                                 น้ าของคนงานขยะ จึงหาวิธีแก้ปัญหาว่าจะท ายังไงถึงจะสูบน้ าได้เยอะๆ จงึให้ 

                                 ช่างเข้าไปประเมินดูว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ หรอืแผงโซล่าเซลล์ในปริมาณเท่าไหร่เพื่อ 

                                 ไม่ใหเ้กิดปัญหาอย่างที่ผ่านมาครับ เราจะใช้วธิีการจ้างเหมาแบบเฉพาะเจาะจง  

                                 งบประมาณไม่เกิน 100,000.-บาท  ครับ 

นายสุเทพ ผลกุศล -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

สมาชิกสภาฯ เขต 2   ต้องเข้าใจเพราะที่บริเวณเตาเผาขยะของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ  แตเ่พื่อสุขภาพและ 

                                สิ่งแวดล้อมการท างานของพนักงานเก็บขยะ รถบรรทุกขยะจะได้ล้างท าความ 

                                สะอาดทีเ่ตาเผาขยะได้ทันที จะเป็นการยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุกขยะให้ใช้ 

                                งานได้ยาวนานขึน้  ผมเห็นด้วยในญัตตินี้ครับ 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาฯ จะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ หากไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมเลยนะ

ประธานสภาฯ              ครบั สมาชิกสภาฯ ท่านมเีห็นชอบให้ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

                                งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าติดตัง้ระบบโซล่า  

                                เซลล์สูบน้ าบาดาล เตาเผาขยะ เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ จ านวน 90,000.-บาท 

                                กรุณายกมอืขึน้ครับ  

 ที่ประชุม  -ที่ประชุมมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 12 คน 

-มีมติอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจา่ย ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

                                โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าติดตัง้ระบบโซล่า เซลล์สูบน้ าบาดาล  

                                เตาเผาขยะ เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ จ านวน 90,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง  

                                11 เสียง เป็นเอกฉันท์งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  ประธานสภาฯ)  

                                เชิญเสนอญัตติต่อไปครับ เชญิญัตติที่ 5.6 ครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ 5.6 ญัตติขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

นายกเทศมนตรีฯ          2564 กองการศกึษาฯ โดยตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  

                               พร้อมตดิตั้ง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ งบประมาณ  280,000.-บาท  

                               เนื่องจากไม่ได้ตัง้งบประมาณเพื่อการนีไ้ว้   
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   โอนเพิ่ม แผนงานการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  

                               ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตัง้  งบประมาณ  

                               280,000.-บาท  

   โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรม 

                               ท้องถิ่น  งบด าเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ 

                               ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุโบราณ งบประมาณที่  

                               อนุมัต ิ80,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 80,000.-บาท งบประมาณที่โอนลด  

                               80,000.-บาท  

   โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   

                               งบด าเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 

                               รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา งบประมาณที่อนุมัต ิ 

                               200,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 200,000.-บาท จ านวนเงนิที่โอนลด  

                               200,000.-บาท งบประมาณหลังโอน 0.-บาท  เนื่องจากไม่ได้ตัง้งบประมาณเพื่อ 

                                การนี้ไว้ และการโอนนีเ้ป็นอ านาจของสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย  

                                วิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองสว่นท้องถิ่น    พ.ศ. 2563 ข้อ 27  และ  

                                ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อนุญาตให้ นายนนทนันท์  ยงขามป้อม  หัวหน้าฝ่าย 

                                บริหารงานการศกึษาชีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

นายไพศาล เกษมสุข -อนุญาตให้ นายนนทนันท์   ยงขามป้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศกึษา ช้ีแจง 

ประธานสภาฯ               เพิ่มเติม ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ  

นายนนทนันท์ ยงขามป้อม  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมขอ 

หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานการศึกษา  ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติมญัตติโอนเงินงบประมาณรายจา่ยทั่วไป ประจ าปี 

                                 งบประมาณ พ.ศ.2564 กองการศึกษาฯ โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ  

                                  เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต ้ 

                                  งบประมาณ  280,000.-บาท ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งอื่น ทั้ง 3 ศูนย์ 

                                  คือ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่างดาราม 

                                       2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว 

                                       3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีบ้านเดื่อ 

       ท าการตดิตั้งเครื่องปรับอากาศเรยีบร้อยแล้ว เหลือเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 

                                   หนองแตเ้พียงแหง่เดียวที่ยังไม่ได้ตดิตั้งเนื่องจากมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

                                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพึ่งแล้วเสร็จ และเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้จงึ 

                                   ได้เสนอญัตติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมตดิตั้ง ขนาด  

                                   24,000 BTU จ านวน 5 เครื่อง  ขนาด 18,000 BTU จ านวน 2 เครื่อง ให้กับ 

                                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้งบประมาณ  280,000.-บาท  
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นายไพศาล  เกษมสุข -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายญัตตินี้หรอืไม่ครับ เชิญครับ  

ประธานสภาฯ  

นายธนากร  มริินทร์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       ส าหรับญัตติขอโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ 

                                จัดซือ้เครื่องปรับอากาศ พร้อมตดิตั้ง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้  

                                งบประมาณ  280,000.-บาท ทางสภาฯ อยากทราบที่ไปที่มาและรายละเอียด 

                                ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีและท่านหัวหนา้ฝ่ายบริหารงานการศกึษาที่ได้ช้ีแจงต่อ 

                                สภาฯ แบบระเอียดแบบนีค้รับ คาดว่าทางสภาฯ เองก็ไม่น่าจะขัดข้องส่วนตัวผมเห็น 

                                ด้วยครับ 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาฯ จะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ หากไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมเลยนะ

ประธานสภาฯ              ครับสมาชิกสภาฯ ท่านเห็นชอบให้ อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

                                งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซือ้  

                                เครื่องปรับอากาศ พร้อมตดิตั้ง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต ้ 

                                งบประมาณ  280,000.-บาท   กรุณายกมอืขึน้ครับ  

 ที่ประชุม  -ที่ประชุมมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 12 คน 

-มีมติอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจา่ย ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

                                โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  

                                พร้อมติดตัง้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ งบประมาณ  280,000.-บาท   

                                ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                ประธานสภาฯ) เชิญเสนอญัตติตอ่ไปครับ เชญิญัตติที่ 5.7 ครับ 

นายประเทือง ธรรมโชติ 5.7 ญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

นายกเทศมนตรีฯ          2564 กองการศกึษาฯ โดยตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างตอ่เติม        

                               โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต ้งบประมาณ 50,000.-บาท เนื่องจาก 

                               ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 

   โอนเพิ่ม แผนงานการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  

                               ประเภทค่าต่อเติมและดัดแปลงอาคารบ้านพัก  โครงการต่อเตมิโรงอาหารศูนย์ 

                               พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ งบประมาณที่โอนเพิ่ม 50,000.-บาท 

   โอนลด แผนงานการศกึษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  งบด าเนินงาน  

                               ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

                               โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณที่อนุมัติ 30,000.-บาท งบประมาณ  

                               ก่อนโอน 30,000.-บาท งบประมาณที่โอนลด 30,000.-บาท งบประมาณหลัง 

                               โอน 0.-บาท  
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   โอนลด แผนงานการศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา งบด าเนินงาน  

                               ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ  

                               โครงการจัดนิทรรศการวิชาการนักเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณที่อนุมัติ  

                               20,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 20,000.-บาท งบประมาณที่โอนลด  

                               20,000.-บาท งบประมาณหลังโอน 0.-บาท เนื่องจากไม่ได้ตัง้งบประมาณเพื่อการ 

                                นี้ไว้ และการโอนนี้เป็นอ านาจของสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย  

                                วิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองสว่นท้องถิ่น    พ.ศ. 2563 ข้อ 27  และ  

                                ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อนุญาตให้ นายนนทนันท์  ยงขามป้อม หัวหน้าฝ่าย 

                                บริหารงานการศกึษา ช้ีแจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

นายไพศาล เกษมสุข -อนุญาตให้ นายนนทนันท์   ยงขามป้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศกึษา ช้ีแจง 

ประธานสภาฯ               เพิ่มเติม ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

นายนนทนันท์ ยงขามป้อม  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน 

หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานการศึกษา ส าหรับญัตติขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ยทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

                                2564 กองการศกึษาฯ โดยตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างตอ่เติม       

                                โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต ้งบประมาณ 50,000.-บาท เดิมนัน้ 

                                โรงอาหารมอียู่แล้ว แต่ไม่เพียงพอส าหรับรองรับเด็กปีนี้  ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึน้  

                                จ าเป็นต้องขยาย  ต่อเติมอาคารหลังเดิม ปรับปรุงใหม้ีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ครับ 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาฯ จะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ หากไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมเลยนะ

ประธานสภาฯ              สมาชิกสภาฯ ท่านมเีห็นชอบให ้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

                                งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างต่อเติม     

                                โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต ้งบประมาณ 50,000.-บาท กรุณา         

                                ยกมือขึ้นครับ  

 ที่ประชุม  -ที่ประชุมมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 12 คน 

-มีมติอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจา่ย ทั่วไป ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  

                                โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            

                                บ้านหนองแต้ งบประมาณ 50,000.-บาท ดว้ยคะแนนเสียง 11 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

                                งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ) เชิญเสนอญัตติตอ่ไป 

                                ครับ เชญิญัตติที่ 5.8 ครับ 

นายประเทือง ธรรมโชติ  5.8 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

นายกเทศมนตรฯี                5.8.1 วาระที ่1 รับหลักการ ตามขอ้ 47 วรรคหนึ่งของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

                                              วา่ด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง          

                                             ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)     
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                               –เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ขอเสนอญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ   

                                รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 ขัน้รับหลักการผมขอเสนอ                                                    

                                ค าแถลงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สภาฯ พิจารณา 

                                รับหลักการ  สถานการณ์คลังของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 

                      1.สถานะการคลัง 

        1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

          ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2564   

                  เทศบาลต าบลบ้านเดื่อมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

                         1.1.1 เงนิฝากธนาคาร  จ านวน  85,678,407.71  บาท 

                         1.1.2 เงนิสะสม  จ านวน  61,040,470.74   บาท 

                         1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  20,768,975.05   บาท 

                         1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 28  

                                            โครงการ   รวม 2,038,538.40 บาท  

                       1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน 6โครงการ  

           รวม 586,000.00.-บาท  

   1.2 เงินกู้คงค้าง   จ านวน   -    บาท 

                     2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2563 

                       2.1 รายรับจริง  จ านวน  101,865,493.90  บาท   ประกอบด้วย 

                             หมวดภาษีอากร                                  จ านวน      62,482.35  บาท 

                             หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน   167,991.00   บาท 

                             หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน   459,970.80  บาท 

                             หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน                     0.-  บาท 

                             หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน     146,890.00    บาท 

                             หมวดรายได้จากทุน   จ านวน                      0.-  บาท 

                             หมวดภาษีจัดสรร              จ านวน 31,840,417.75 บาท 

                             หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             จ านวน 69,187,742.00  บาท 

                       2.2 เงินอุดหนนุที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน   7,666,627.00   บาท 

                       2.3 รายจา่ยจริง  จ านวน 71,899,614.77 บาท  ประกอบด้วย 

                                       งบกลาง                                          จ านวน 29,280,288.12  บาท 

                              งบบุคลากร                  จ านวน 20,647,896.38  บาท 

                              งบด าเนินงาน                      จ านวน 12,301,140.96   บาท 

                              งบลงทุน      จ านวน   2,413,080.00   บาท 
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                              งบเงนิอุดหนุน     จ านวน   7,257,209.31  บาท 

           งบรายจา่ยอื่น     จ านวน                      0.-  บาท 

                       2.4 รายจา่ยที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  

                                       จ านวน 7,810,747.00  บาท 

                       2.5 รายจา่ยที่จ่ายจากเงนิสะสม  จ านวน   6,804,150.00   บาท 

                       2.6 รายจา่ยที่จ่ายจากเงนิทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน      0.- บาท 

     2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                        จ านวน     0.- บาท 
 

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ส่วนที่ 1 รายรับ 

 รายรับจรงิ ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 

รายได้จัดเก็บ    

หมวดภาษีอากร              62,482.35                  344,000.00                   105,200.00  

     หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
              167,991.00                   355,000.00                  219,100.00  

     หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ            459,970.80                   500,000.00                  300,000.00  

     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย ์                       0.00                     3,000.00  0.00 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

                

146,890.00  

                   

311,000.00  300,000.00 

     หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง          837,334.15  1,535,000.00 924,300.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องก์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น    

     หมวดภาษีจัดสรร 31,840,417.75 37,500,000.00 38,120,000.00 

          รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31,840,417.75 37,500,000.00 38,120,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องก์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น    

     หมวดเงินอดหนุนท่ัวไป 69,187,472.00 52,791,940.00 52,704,226.00 

           รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอดหนุน

ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 69,187,742.00 52,791,940.00 52,704,226.00 

 รวม  101,865,493.90 91,826,940.00 91,748,526.00 
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ส่วนที่ 2 รายจ่าย 

 รายจ่ายจรงิปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 

จา่ยจากงบประมาณ    

     งบกลาง    29,280,288.12       37,061,080.00        36,303,329.00  

     งบบุคลากร    20,647,896.38        25,527,900.00  25,818,346.00 

     งบด าเนินงาน    12,301,140.96        20,270,210.00  19,905,825.00 

     งบลงทุน       2,413,080.00           3,949,800.00  4,098,200.00 

     งบเงินอุดหนุน      7,257,209.31   4,985,500.00  5,592,826.00 

     งบรายจา่ยอื่น       0.00         32,450.00  30,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ   71,899,614.77       91,826,940.00  91,748,526.00 

 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป                                        14,987,262  

     แผนงานรักษาความสงบภายใน                                          2,438,640  

ด้านบริการชุมชนและสงัคม   

     แผนงานการศกึษา                                        17,366,909  

     แผนงานสาธารณสุข                                          5,830,200  

     แผนงานเคหะและชุมชน                                           6,341,066  

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                           2,210,940  

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                              820,000  

ด้านการเศรษฐกจิ   

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา                                          3,257,500  

     แผนงานการเกษตร                                          2,192,680  

ด้านการด าเนินการอื่น   

     แผนงานงบกลาง                                        36,303,329  

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้                                        91,748,526  

         -หลักการที่แถลงการณ์ตอ่ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ  ในส่วนรายละเอียดต่างๆ   

                   ได้ส่งรา่งเทศบัญญัติใหก้ับทุกท่านแลว้ ทั้งนีเ้พื่อด าเนนิการตามนโยบายของผูบ้ริหาร           

                   ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ  

                   เพื่อพิจารณา ต่อไป 
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นายไพศาล เกษมสุข -เชญิสมาชิกสภาฯ อภปิรายการตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

ประธานสภาฯ               พ.ศ. 2565 

นางทัศนี ถนอมชีพ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       ดิฉันมีความสงสัยค าแถลงนโยบายตรงสถานะการคลัง เงนิฝากธนาคาร  

  -ประเด็นที่ 1 เงนิฝากธนาคาร  จ านวน  85,678,407.71.-บาท แยกเป็นเงิน    

  อะไรบ้างเพราะดูแล้ว จากข้อ 1.1.1- ข้อ 1.1.5 เป็นเงินตัวเดียวกันกับเงินฝาก 

  ธนาคารหรือไม่  เพราะดิฉันลองรวมเงิน  รายระเอียดดังนี้ 

                                  1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  85,678,407.71  บาท 

                         1.1.2 เงนิสะสม  จ านวน  61,040,470.74   บาท 

                         1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  20,768,975.05   บาท 

                         1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 28  

                                            โครงการ   รวม 2,038,538.40 บาท  

                       1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน 6โครงการ  

           รวม 586,000.00.-บาท  

   จากข้อ 1.1.2 ถึงข้อ 1.1.5 ได้เท่ากับ  84,433,984.19.-บาท ซึ่งความจรงิ 

                      น่าจะเป็นเงนิฝากธนาคารใชห่รือไม่ แต่รวมกันแล้วได้จ านวนไม่ตรงกันกับเงินฝาก 

                      ธนาคาร   

    -ประเด็นที่ 2 ข้อ 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                

                       จ านวน 7,666,627.00บาท  แต่ข้อ 2.4 รายจ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้ 

                       โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 7,810,747.00บาท  แสดงว่าปี 2563 เราใช้ 

                       เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้ ติดลบหรอืเปล่า เพราะรายจ่ายมากกว่ารายได้ที่รัฐบาล 

                       อุดหนุนมา จึงท าให้สงสัยสองประเด็นนีค้่ะ  

นายอุดร ภริมย์ไกรภักดิ์ –เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน  

สมาชิกสภาฯ เขต 1       ผมอยากทราบว่า ขอ้ 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 61,040,476.74 บาท อยู่ใน 

                                รูปแบบเงินสด หรอืเงินฝากธนาคารครับ  

นายเดวิด  อันแสนลา -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมอยาก 

สมาชิกสภาฯ เขต  2      ทราบกรณีการใช้จ่ายเงินสะสม จะสามารถน าไปใช้อะไรได้บ้าง และมีวธิีการใชจ้่าย 

                                 อย่างไร ครับ 

นายไพศาล เกษมสุข  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการเสนอร่างเทศบัญญัติประจ าปี 

ประธานสภาฯ               งบประมาณ พ.ศ. 2565 หรอืไม่ครับ หากไม่มีขอเชิญท่านนายกเทศมนตรตี าบล 

                                 บ้านเดื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ที่ซักถามไปครับ เชิญครับ  
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นายประเทือง ธรรมโชติ –เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ           ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อนุญาตให้ นายภัทรโชค คลังระหัด ผูอ้ านวยการ 

                                กองคลัง เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะทางการคลังตามที่ทางสมาชิกสภาฯ  

                                ได้ซักถามมาครับ  

นายไพศาล เกษมสุข -อนุญาตให้ นายภัทรโชค  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง ช้ีแจงรายละเอียด 

ประธานสภาฯ               สถานะการคลังแก่สมาชิกสภาฯ ทราบครับ  

นายภัทรโชค คลังระหัด –เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน  ตาม 

ผอ.กองคลัง                ประเด็นที ่1 เงนิฝากธนาคาร 85,678,407.71 บาท เป็นยอดรวมทั้งหมด ของ  

                                เงินสะสม เงนิทุนส ารองเงินสะสม รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ 

                                เบิกจ่าย  และรายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน ส่วนสาเหตุที่ยอดเงนิ 

                                รวมกันแล้วได้ไม่เท่ากับเงนิฝากธนาคาร จ านวน 84,433,984.19.-บาท นัน้  

                                เนื่องจากตัวเงินอยู่ระหว่างการเดินทาง คอืรัฐบาลแจ้งจัดสรรมาแล้วแต่ตัวเงินยัง 

                                ไม่ได้รับโอนมาให้เทศบาล  เรารับยอดที่แจ้งมาไว้ก่อน 

                      ประเด็นที่ 2 ข้อ 2.2 เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 

                      7,666,627.00บาท  เป็นรายจ่ายที่จ่ายจริง แต่ที่ต่างกันกับข้อ ข้อ 2.4 รายจ่าย 

                                จากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 7,810,747.00บาท   

                                เนื่องจากเรามีโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย  แต่มีการกันเงนิงบประมาณไว้ส าหรับเบิก 

                                เหลื่อมปี จ านวน 1 โครงการ จึงเป็นเหตุให้ยอดเงินรายรับและรายจ่ายไม่ตรงกัน  

                                ครับ เพราะข้อมูลสถานะการคลัง ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2564 ยังไม่สิ้น 

                                ปีงบประมาณ  จงึยังด าเนินการเบิกจ่ายยังไม่ครบทุกโครงการครับ ขอน าเรียนเพียง 

                                เท่านีค้รับ 

   -กรณี ขอ้ 1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 61,040,476.74 บาท  อยู่ในรูปแบบเงินฝาก 

                                ธนาคาร งบประมาณทุกงบประมาณของเทศบาลที่เป็นตัวเงนิ อยู่ในบัญชเีงินฝาก 

                                ธนาคารของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อทั้งหมด จะไม่มเีงินสดเก็บไว้ที่เทศบาลเลย กรณี 

                                จะใช้งบประมาณต้องท าฎีกาเบิกจ่ายเป็นรายการไปตามที่ด าเนินการจริงเท่านั้นครับ  

    -กรณีการใชจ้่ายเงนิสะสม สามารถใช้จ่ายได้ แต่จะมีระเบียบว่าตั้งกันเงนิส่วนหนึ่ง  

                                 เช่น กันไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายประจ า คอืเงินเดือน อย่างนอ้ยสามเดือน  และกันเงนิทุน 

                                 ส ารองเงินสะสม กันไว้ 25 % ของผลก าไรของปี ที่ตอ้งแยกต่างหากจากเงนิสะสม  

                                 การใชจ้่ายเงนิสะสมสามารถใช้จ่ายได้โดยการขออนุมัติใช้จากสภาท้องถิ่น แต่ถ้าจะ 

                                 ขอใช้เงนิส ารองเงินสะสมต้องขออนุมัตจิากจังหวัด ให้ผูว้่าราชการจังหวัดเป็น 

                                 ผูอ้นุมัติ ครับ   
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นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาจะอภปิรายในขั้นรับหลักการหรอืไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมตทิี่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ                เลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการร่าง 

                                เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุณายกมอืขึ้น 

                                 ครับ  

ประชุม             -มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

                                 งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1  

                                 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข   5.9 การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอ้ 103  ข้อ 108 และข้อ 109 แห่ง 

ประธานสภาฯ                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

                                     2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ให้เลือกคณะกรรมการสามัญ  

                                     ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แตไ่ม่เกิน 7 คน 

   5.9.1 ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  

   -เชญิสมาชิกสภาเสนอก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายธนากร มิรินทร์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมเสนอก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติสามัญ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1       จ านวน 5 คนครับ  ผูร้ับรอง 2 คน  

1. นางทัศนี  ถนอมชีพ สมาชิกสภาฯ เขต 1  

2. นายวิสูตร  จันทะโพ สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ประธานสภาฯ    หากไม่มีขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรก าหนดจ านวน 

                                 คณะกรรมการแปรญัตติ ประเภทสามัญ จ านวน 5 คนกรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                ประธานสภาฯ ) มตเิป็นเอกฉันท์ 

นายไพศาล เกษมสุข 5.9.2 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ        -เชญิสมาชิกเสนอคณะรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน  พร้อมผู้รับรอง  

                                จ านวนสองคน และลงมตทิีละคนไปจนครบ 5 คน ครับ 

นายเลี่ยม  วิเศษสุข -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1       

สมาชิกสภาฯ เขต 2       นายธนากร  มริินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ ครับ  

                                (ผูร้ับรอง 1.นายเดวิด อันแสนลา, 2.นางทัศนี  ถนอมชีพ) 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายธนากร มิรินทร์  เป็นกรรมการแปร 

                                ญัตติ คนที่ 1 กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                ประธาน สภาฯ)  
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นายไพศาล เกษมสุข -เชญิสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 

ประธานสภาฯ               

น.ส.เพยีงตะวัน คงม่วงหมู่ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันขอเสนอ นางทัศน ีถนอมชีพ  สมาชิกสภาฯ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2       เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติค่ะ 

                                (ผู้รับรอง 1 นายธนากร มิรินทร์,2. นายส าอางค์  นามกุล) 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นางทัศนี ถนอมชีพ สมาชิกสภาฯ  

                                 เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                 ประธานสภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข -เชญิสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

ประธานสภาฯ               

นายบุญส่ง ค าภริะ   -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอ นาย นายเดวิด อันแสนลา  

สมาชิกสภาฯ เขต 2       สมาชิกสภาฯเขต 2  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

                                (ผู้รับรอง 1 นายทวีป ลอยเมืองกลาง,2. นายเลี่ยม วเิศษสุข) 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให ้นายเดวิด อันแสนลาสมาชิกสภาฯ เขต 2  

                                 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล เกษมสุข -เชญิสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ครับ 

ประธานสภาฯ               

นายวิสูตร จันทะโพ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอ นายส าอางค์ นามกุล สมาชิกสภาฯ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1       เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ (ผู้รับรอง 1 นายอุดร ภิรมย์ไกรภักดิ์  ,            

                                2. นางสาวเพียงตะวัน  คงมว่งหมู่ )                                 

นายไพศษล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายส าอางค์  นามกุล สมาชิกสภาฯ  

                                เขต 1  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 กรุณายกมือขึน้ครับ  

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                ประธานสภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข -เชญิสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 ครับ 

ประธานสภาฯ        
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นายธนากร มิรินทร์   -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอ นายอุดร ภิรมย์ไกรภักดิ์               

สมาชิกสภาฯ เขต 1       สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ (ผู้รับรอง  1 นายวิสูตร  

                                จันทะโพ ,2. นายนายเลี่ยม วิเศษสุข) 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายอุดร ภริมย์ไกรภักดิ์ สมาชิกสภาฯ  

                                 เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 กรุณายกมอืขึน้ครับ  

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                 ประธานสภาฯ)  

นายไพศาล เกษมสุข     5.9.3 ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตอ้งไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา 

ประธานสภาฯ                      ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

                                        งบประมาณ พ.ศ. 2565    

นายธนากร มิรินทร์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอ การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร 

สมาชิกสภาฯ เขต 1       ญัตติ วันที่ 22,23,24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30น. -16.30 น.ครับ 

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ               เลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  

                                วันที่ 22,23,24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30น. -16.30 น.กรุณายกมอืขึน้ 

                                ครับ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

                                ประธานสภาฯ) มีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

   5.9.4 การก าหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

   -เชญิที่ประชุมเสนอก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสุเทพ ผลกุศล -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2       เสนอก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนีค้รับ  ประชุมเพื่อคัดเลือก 

                                ประธานกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.ครับ   

                                และนดัประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อเสนอค าแปรญัตติตอ่คณะกรรมการ 

                                แปรญัตติในวันที่ 25 สงิหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมะเดื่อ 

                                อุทุมพร 2 ครับ  

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ               ครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  

    1.ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อแตง่ตั้งประธานกรรมการแปร 

                                   ญัตติ และ เลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 

.                                  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมะเดื่ออุทุมพร 2  
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    2.ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อแปรญัตติ ในวันที่ 25 สิงหาคม  

                                   2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุเดื่ออุทุมพร 2  ครับ  

นายไพศาล เกษมสุข -นัดวันประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อสมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ              ครั้งที่ 2   วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3 ขั้นลงมต ิ ในวันที่ 27 สิงหาคม  

                                2564  เวลา 09.30 น.การแตง่กายชุดสุภาพครับ  

ที่ประชุม  -รับทราบ    

ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอื่นๆ 

นายไพศาล เกษมสุข -เชญิสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ เสนอเรื่องอื่นๆครับ 

ประธานสภาฯ 

นางสาวปัตทยา เสนาหมื่น-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ขอชีแ้จงรายละเอียดและบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการแผนพัฒนาต าบลบ้าน 

                                 เดื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผน ตอ่ที่ประชุม 

                                 รับทราบรายละเอียดดังนี้ค่ะ 

      1.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแผนพัฒนาต าบลบ้านเดื่อ  

    1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยพิจารณาจาก 

    1.1 อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ โดยเฉพาะอ านาจหนา้ที่ที่มี 

                                               ผลกระทบต่อประโยชนส์ุขของประชาชนเช่นการป้องกันและบรรเทา 

                                               สาธารณะภัยการผังเมือง 

    1.2 ภารกิจโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

    1.3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศกลุ่มจังหวัดและจังหวัดโดยใหเ้น้น 

                                               ด าเนินการในยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนเช่นการป้องกัน 

                                               และบรรเทาสาธารณะภัยการผังเมือง 

    1.4 กรอบ นโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

                                               ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

    1.5 นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเดื่อ ที่แถลงตอ่สภาเทศบาล 

                                               ต าบลบ้านเดื่อ 

    1.6 แผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

          ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เทศบาลต าบล 

                                         บ้านเดื่อ ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่นและความจ าเป็นเร่งด่วนที่         

                                         ต้องด าเนินการประประกอบการพิจารณาด้วย  

           2)ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไข                

                                          ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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                    ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้น าปัญหาความต้องการจาก 

                                        แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะ 

                                        ด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแตห่ากเกิด 

                                        ศักยภาพของหมู่บ้านหรอืชุมชนที่จะด าเนนิการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน 

                                        แผนพัฒนาท้องถิ่นแต่หากเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ ให้เสนอ 

                                        ปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

          3)พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนนิงาน 

          4)ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม  

                                         ข้อ 19 (2) 

                   5)พิจารณาให้ข้อคดิเห็นเกี่ยวกับการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

          6)แตง่ตัง้ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 

                                         ตามที่เห็นสมควร   

          7)น าแผนพัฒนาหมู่บ้านหรอืแผนชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา 

                                         ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ และหรือเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                                         เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท า 

                                         แผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 

2.บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผน มีหน้าที่ดังนี้ 

    2.1 ก าหนดแนวทางวิธีการในการตดิตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    2.2 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    2.3 รายงานผลการเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมนผล 

                                                แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเดื่อ โดยอย่างน้อยปี 

                                                ละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

2.4 แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่                

เห็นสมควร 

2.5 จัดท ารา่งขอ้ก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้ 

2.6 หนว่ยงานหรอืบุคคลภายนอกด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเดื่อโดยอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

2.7 ให้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล

ต าบลบ้านเดื่อ ปฏิบัติตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ 

ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ

ด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ที่ประชุม   -รับทราบ 

นายธารินทร์  งาหัตถี -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขอชีแ้จงงานสาธารณสุข  ขอน าเรียนการฉีด 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ    วัคซีนในรอบของวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นรอบของ รพ.สต.หนองบัวน้อย  

                                เวลา 10.30 น. สว่นวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นรอบของ รพ.สต.บ้านเดื่อ  

                                เวลา10.30 น. ส าหรับผูท้ี่มีความประสงค์จะไปฉีดวัคซีน ขอให้ไปลงทะเบียน กับ  

                                รพ.สต.ที่อยู่ในภูมิล าเนาและไปลงก่อนหนึ่งวัน ทาง รพ.สต.จะซักประวัติใหก้่อน ฝาก 

                                ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในชุมชนได้รับทราบ   ส าหรบัการฉีดวัคซีน รอบแรกจะเป็น 

                                ซิโนแวค และไขว้ดว้ยแอสต้าฯ จะมีรถรับส่งไปฉีดวัคซีนที่ รพ.เกษตรสมบูรณ์ทุก 

                                รอบครับ   

   -ความคบืหน้าของศูนย์ดูแลผูป้่วยโควิด(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ)  และศูนย์พัก 

                                คอยของต าบลบ้านเดื่อ(วัดน้อยพัฒนาราม) ตอนนีเ้ราเปิด 2 ศูนย์ ปัจจุบันมีผูป้่วย  

                                พักในศูนย์ฯ จ านวน 6 คน รพ.เกษตรสมบูรณ์รับไปตรวจวันนี้จ านวน 4 คน และ 

                                วันนีต้อนเย็นรถกู้ชีพเทศบาลต าบลบ้านเดื่อจะไปรับที่ปทุมธานอีีก 4 ราย 

นายวินัย เดชมาลา -หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ร่วมออกมอบถุงยังชีพ 

รองนายกเทศมนตร ี       ให้กับผู้หายป่วยจากโรคโควิด  

นายเดวิด  อันแสนลา -เรียนท่านประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯผูท้รงเกียรติทุกท่าน และ คณะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2       ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ ร่วมมอบพัดลมจ านวน 40 ตัว ถังยาฆ่าเชื้อจ านวน  

                                4 ถัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงงานน้ าตาล เวลา 13.30 น. เชิญสมาชิกสภา  

                                และคณะผู้บริหารรว่มรับมอบสิ่งของให้กับศูนย์ดูแลผูป้่วยโควิด(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

                                บ้านเดื่อ) ร่วมกันครับ  

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรอืไม่ครับ หากไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ  

ประธานสภาฯ             -เลิกประชุม เวลา 12.00 น.  

 
 

(ลงช่ือ)   ขวัญเรอืน ตาปราบ  ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

                                                                  (นางสาวขวัญเรอืน  ตาปราบ)     

                เลขนุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 

 

 
 

(ลงช่ือ)  ทัศนี  ถนอมชีพ   ประธานกรรมการ  (ลงช่ือ) เดวิด  อันแสนลา  กรรมการ 

        (นางทัศนี  ถนอมชีพ)            (นายเดวิด  อันแสนลา) 

     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
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(ลงช่ือ)   สุเทพ  ผลกุศล      กรรมการ            (ลงชื่อ) ธนากร  มิรินทร์  กรรมการ 

         (นายสุเทพ  ผลกุศล)           (นายธนากร  มริินทร์) 

      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2                                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

 

      (ลงช่ือ)  ไพศาล  เกษมสุข    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายไพศาล  เกษมสุข) 

        ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ 

 

 


