
     
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันจันทร์ที ่20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน 

................................................................................................ .................................... 
ผู้มาประชุม 

1. นายเชาว์    วงศ์ศรีใส ประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
2. นายนิยม  กัลจาก  รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
3. นายชาญคณิต    มีจี ๋  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
4. นายนภดล    ผ่องแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
5. นางวิไลวรรณ    ตัณฑเจริญกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
6. นายชำนาญ  พวงเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1   
7. นางพิสินี    ผดุงสินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
8. นายสมชาย    ฉิมบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
9. นายสันติ    ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
10. นายสุรศักดิ์    ยะป้อม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
11. นายชำนาญ    แว่นแจ้ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
12. นายสุทิน    มหาวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
13. นายวิชัย   วงค์บุญมา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังดิน  

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายถาวร  สามภูศรี  นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
2. นางสายสุนีย์  การอง  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
3. นายสมหวัง  มาจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
4. นายอนุพงษ์  เชียงทิศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
5. นางสาวจตุพร   จาตา    ปลัดเทศบาล 
6. นายปฐม  ปัญญา  ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางสาวพรรณทิพา ปัญญาชัย ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
9. นายโชคชัย  เป็งปะนัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. นางสุภาพรรณ  ทายา  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
11. นายฉัตรมงคล  ปัญโญวาท พนักงานจ้างเหมาบริการ (ธุรการงานกิจการสภา) 
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12. นายอนันต์  จันต๊ะ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลตำบลวังดิน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ตลอดจนพนักงาน

เทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล    
ตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564  วันจันทร์ที่ 
20 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. สำหรับสถานที่ประชุมเดิมได้
กำหนดที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดินชั่วคราว (อาคารเอนกประสงค์
เทศบาลตำบลวังดิน) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 หรือโควิด – 19 แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ได้ผ่อนคลาย

และผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ได้รับวัคชีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

เรียบร้อยแล้วประกอบกับมีวาระที่จะต้องพิจารณาเป็นจำนวนมากเพ่ือให้การ
พิจารณาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ เข้าร่วมประชุมท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดินจึงได้ พิจารณา
เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมจากเดิมเป็นห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
ชั้น 2 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดินครั้งนี้ได้มีการดำเนินการตาม
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ  

โควิด – 19 อย่างเคร่งครัด สภาเทศบาลตำบลวังดินมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น                                                                   

12 ท่าน ขณะนี้ตรวจนับองค์ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม
จำนวน  12 ท่านองค์ประชุมครบแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาลตำบลวังดินจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นแท่นประจำตำแหน่ง
พร้อมทั้งเปิดและดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี     
พ.ศ. 2564  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : กราบสวัสดีท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และพนักงาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังดิน ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา

เทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี พ.ศ.2564        
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลวังดิน ก่อนที่จะมีการประชุมขอให้ท่านเลขาฯ ได้อ่านประกาศ 
ครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ   ตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 

ตามมติที่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน  ครั้ งแรก ประจำปี         
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมได้กำหนด      
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สมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่     
1 กันยายน  พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2564  มีกำหนด   
30 วัน นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล      
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547         
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 2 3        
จึงประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3   
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตำบลวังดินชั่วคราว (อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบล
วังดิน) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  14 เดือน กันยายน 
พ.ศ. 2564 นายเชาว์  วงศ์ศรีใส  ประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ อย่างที่ท่านเลขาฯ ได้นำเรียนไปแล้วเนื่ องจาก

สถานการณ์โควิด – 19 เริ่มผ่อนคลายประกอบเรื่องระบบเครื่องเสียงของเราที่
ห้องประชุมชั่วคราวยังไม่พร้อมจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงห้องประชุมสภาครับ  
นี่เป็นเรื่องที่แจ้งให้ทราบครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  
     วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ผ่านมา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564    

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 สมาชิกท่านใดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วนรับรองรายงานการประชุมในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญ
ครับ ครับเชิญท่านนิยมครับ 

นายนิยม  กัลจาก   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนิยม กัลจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ท่านประธาน

ครับผมขอแก้ไขข้อความในหน้าที่ 30 บรรทัดที่ 11 นับจากบนลงล่างในส่วน
ที่กระผมพูดจากคำว่า “หนองห่าน” แก้ไขเป็น “หนองห่าง” ครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองการแก้ไขถ้อยคำ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอให้ทางเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
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นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของ 
เลขานุการสภาฯ               ท่านนิยม กัลจาก จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของท่านนิยม กัลจาก จำนวน 12 เสียง  
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้ามีก็ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เลยครับ เชิญท่านปฐมครับ 
นายปฐม ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม  ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตแก้ไข

ข้อความในส่วนที่กระผมได้พูดในหน้าที่ 31 บรรทัดที่ 3 นับจากบนลงล่างจาก
คำว่า “1 ล้านกว่าๆ” แก้ไขเป็น “7 ล้านกว่าๆ” ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองการแก้ไขถ้อยคำ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอให้ทางเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดรับรองคำพูดที่ท่านปฐม ปัญญา 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอแก้ไขขอให้ยกมือขึ้นครับ ขอให้ท่านเลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบการแก้ไขถ้อยคำ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขถ้อยคำของฝ่ายบริหาร จำนวน 12 เสียง  
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดต้องการที่จะแก้ไขข้อความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่านครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ผ่านมา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564    

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกให้การเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง 
 

มติในที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน 12 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  



๕ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติที่ 10/2564 เรื่อง การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
พาณิชย์ คูหาเลขที่ 53/75 จำนวน 1 คูหา (กองคลัง) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องที่เสนอใหม่  5.1  ญัตติที่ 10/2564  เรื่อง การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดิน

และอาคารพาณิ ชย์  คูห าเลขที่  53/75  จำนวน 1  คูหา (กองคลั ง )              
ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดินขอเรียนเสนอญัตติ      

ขอพิจารณาอนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่ 
53/75  จำนวน  1 คูหา กรณีนายอนันต์  สุระจินดา  ผู้เช่าที่ดินและอาคาร
พาณิชย์ คูหาเลขที่ 53/75 ขอโอนสิทธิ์การเช่าให้กับ  นายนิเพลิน  ตันสา  
อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี  134  หมู่ที่ 7  ตำบลพระบาทวังตวง  อำเภอแม่พริก 
จังหวัดลำปางโดยขอมอบหมายให้นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรี
ตำบลวังดินเป็นผู้ชี้แจงหลักการ  และเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์  การอง   : หลักการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 20(2)  

“การให้เช่าช่วง  การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกินสามปี ให้สภา
ท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัต”ิ 

เหตุผล นายอนันต์   สุระจินดา ผู้ เช่าที่ดิ นและอาคารพาณิชย์          
คูหาเลขที่ 53/75  อายุสัญญาเช่าถึงวันที่  16 กุมภาพันธ์  2580ระยะเวลา
การเช่าคงเหลือ  15 ปี 7 เดือน  ให้สภาเทศบาลตำบลวังดินเป็นผู้มีอำนาจ
อนุมัติการให้โอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่ 53/75   

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  เทศบาลตำบลวังดินจึงขอเสนอให้นายอนันต์ 
สุระจินดา  ผู้เช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่ 53/75  โอนสิทธิการเช่า
ให้กับนายนิเพลิน  ตันสา  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543           
ข้อ 20(2) “การให้เช่าช่วง  การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกิน
สามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ” 

 
 



๖ 
 

 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลวังดิน เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติให้นายอนันต์  สุระจินดา  โอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์   
คูหาเลขที่  53/75 ของเทศบาลตำบลวังดินให้กับนายนิ เพลิน  ตันสา          
ค่ะขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.1   
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่  10/2564 เรื่อง การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์       

คูหาเลขที่ 53/75 จำนวน 1 คูหา (กองคลัง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอน
สิทธิการเช่าขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบอนุมัติ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนสิทธิการเช่า จำนวน 12 เสียง 
 

5.2 ญัตติที่ 11/2564 เรื่อง การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
พาณิชย์ คูหาเลขที่ 53/80  จำนวน 1 คูหา (กองคลัง) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องที่เสนอใหม่  5.2 ญัตติที่ 11/2564 เรื่อง เรื่อง การขอโอนสิทธิการเช่า

ที่ดินและอาคารพาณิชย์  คูหาเลขที่  53/80  จำนวน 1 คูหา (กองคลัง)      
ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดินขอเรียนเสนอญัตติ        

ขอพิจารณาอนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่ 
53/80  จำนวน  1 คูหา  กรณี นายอุดม  เชษฐธง  ผู้เช่าที่ดินและอาคาร
พาณิชย์คูหาเลขที่   53/80 จำนวน  1 คูหา ขอโอนสิทธิการเช่าให้กับ   
นางสาววาสนา  ต๊ะตา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 44/46  หมู่ที่ 14 ตำบลลี้ อำเภอ
ลี้  จังหวัดลำพูน  ขอมอบหมายให้นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรี
ตำบลวังดิน เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นางสายสุนีย์  การอง   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 20(2) 

“การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อายุสัญญาเช่าที่ เหลืออยู่ เกินสามปีให้         
สภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุมัต”ิ 

 



๗ 
 

 

เหตุผล นายอุดม  เชษฐธง  ผู้เช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่   
53/80  จำนวน  1 คูหา  อายุสัญญาเช่าถึงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2580 
ระยะเวลาการเช่าคงเหลือ 15 ปี 7 เดือน  ให้สภาเทศบาลตำบลวังดิน  เป็นผู้
มีอำนาจอนุมัติการให้โอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์  คูหาเลขที่ 
53/80  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลวังดินจึงขอเสนอให้        
นายอุดม  เชษฐธง  ผู้ เช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์  คูหาเลขที่   53/80       
โอน สิ ท ธิ ก าร เช่ า ให้ กั บ น างส าววาสน า ต๊ ะต า  โดยอาศั ย ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543 ข้อ 20(2)“การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า หรือ
การเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อายุสัญญา
เช่าที่เหลืออยู่เกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุมัติ” 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลวังดิน เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ ให้นายอุดม  เชษฐธง  โอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์            
คูหาเลขที่ 53/80 ให้กับนางสาววาสนา  ต๊ะตา ค่ะขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรอืสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.2    
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 11/2564 เรื่อง การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์  

คูหาเลขที่ 53/80  จำนวน 1 คูหา (กองคลัง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้   
โอนสิทธิการเช่าขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบอนุมัติ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนสิทธิการเช่า จำนวน 12 เสียง 
 

5.3 ญัตติที่ 12/2564 เรื่อง การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
พาณิชย์ คูหาเลขที่ 53/115 จำนวน 1 คูหา (กองคลัง) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.3 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 12/2564 เรื่อง การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์    

คูหาเลขที่ 53/115 จำนวน 1 คูหา (กองคลัง) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ    

ขอพิจารณาอนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่ 
53/115  จำนวน  1 คูหา กรณีนายสงวน  มะที  ผู้เช่าที่ดินและอาคาร
พาณิชย์ คูหาเลขที่ 53/115 ขอโอนสิทธิ์การเช่าให้กับนางสาวอาภาภรณ์  



๘ 
 

 

โชคไพบูลย์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่  54  หมู่ที่ 14  ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัด
ลำพูน ขอมอบหมายให้ นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์  การอง   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 20(2)   

“การให้เช่าช่วง  การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกินสามปี ให้สภา
ท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัต”ิ 

เหตุผล นายสงวน  มะที  ผู้เช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่ 
53/115  อายุสัญญาเช่าถึงวันที่  26 สิงหาคม  2586 ระยะเวลาการเช่า
คงเหลือ  22 ปี  ให้สภาเทศบาลตำบลวังดินเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการให้โอน
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่ 53/115  จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น  เทศบาลตำบลวังดินจึงขอเสนอให้นายสงวน มะที ผู้เช่าที่ดินและ
อาคารพาณิชย์ คูหาเลขที่ 53/115  โอนสิทธิการเช่าให้กับนางสาวอาภาภรณ์  
โชคไพบูลย์  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  ข้อ 20(2) “การให้
เช่าช่วง  การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกินสามปี ให้สภาท้องถิ่น
เป็นผู้อนุมัติ” 

ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลวังดิน เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติให้นายสงวน  มะที โอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ 
คูหาเลขที่  53/115 ของเทศบาลตำบลวังดินให้กับนางสาวอาภาภรณ์        
โชคไพบูลย์ ค่ะขอบคุณค่ะ   

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.3    
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 12/2564 เรื่อง การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์    

คูหาเลขท่ี 53/115 จำนวน 1 คูหา (กองคลัง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอน
สิทธิการเช่าขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบอนุมัติ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนสิทธิการเช่า จำนวน 12 เสียง 



๙ 
 

 

5.4 ญัตติที่ 13/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวรรค์
วิถ ีซอย 2 เชื่อมสายแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ 2564  (กองช่าง)   

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.4 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 13/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวรรค์วิถี ซอย 2    
เชื่อมสายแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองช่าง) ขอเชิญฝ่ายบริหาร
ครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง            
สิ่ งสาธารณูปโภค โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต         
สายสวรรค์วิถี ซอย 2 เชื่อมสายแม่ลาน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลวังดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือให้        
การบริหารงานของเทศบาลที่ ต้ องให้ บ ริการประชาชน เป็ น ไปด้ วย          
ความเรียบร้อย และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
 เหตุผล กองช่าง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2564  เพ่ื อ โอน ไปตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่  ในหมวดค่ าที่ ดิ น             
และสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวรรค์
วิถี ซอย 2 เชื่อมสายแม่ลาน งบประมาณ 1,827,400.-บาท (หนึ่งล้านแปด
แสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลวังดิน) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 
8/2564 หน้า 6 ลำดับที่ 2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจรและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชน 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลวังดินต้องใช้งบประมาณใน
การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ใน
การบริหารงานและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
เพ่ือดำเนินการดังกล่าว โดยมีรายการโอนดังต่อไปนี้ 
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รายการที่ 1 

    โอนลดจาก 
1. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  บริหารทั่วไป 
     งบ  บุคลากร 
     หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                     

ประเภท  เ งิ น ค่ า ต อ บ แ ท น เล ข า นุ ก า ร / ที่ ป รึ ก ษ า
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

     งบตั้งไว้ 198,720.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 52,374.19 บาท 
โอนลดจำนวน  34,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 18,374.19 บาท

 2. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
     งาน  บริหารทั่วไป 
     งบ  บุคลากร 
     หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                     

ประเภท  เงินค่ าตอบแทนสมาชิกสภาองค์ กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น 

     งบตั้งไว้ 1,490,400.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 310,209.72 บาท 
โอนลดจำนวน  170,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 140,209.72 บาท 
3. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  บริหารทั่วไป 
     งบ  บุคลากร 
     หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
     งบตั้งไว้ 2,954,500.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 438,793.39 บาท 

โอนลดจำนวน  260,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 178,793.39 บาท 
4. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  บริหารทั่วไป 
     งบ  บุคลากร 
     หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     

ประเภท  เงินประจำตำแหน่ง 
     งบตั้งไว้ 312,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 79,306.45 บาท 

โอนลดจำนวน  58,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 21,306.45 บาท 
5. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  บริหารทั่วไป 
     งบ  งบดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าตอบแทน                    

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๑๑ 
 

 

     งบตั้งไว้ 400,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 157,599.99 บาท 
โอนลดจำนวน  157,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 599.99 บาท 
6. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  บริหารทั่วไป 
     งบ  งบดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าตอบแทน                    

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน 
     งบตั้งไว้ 396,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 258,500.- บาท 

โอนลดจำนวน  200,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 58,500.- บาท 
7. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  บริหารทั่วไป 
     งบ  งบดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                    

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

     งบตั้งไว้ 150,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 25,886.- บาท 
โอนลดจำนวน  24,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 1,886.- บาท 
8. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  บริหารทั่วไป 
     งบ  งบดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                    

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า 
ลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 

รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     งบตั้งไว้ 300,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 240,060.- บาท 

โอนลดจำนวน  240,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 60.- บาท 
9. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  บริหารทั่วไป 
     งบ  งบดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                    

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า 
ลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 

รายการ  โครงการเทศกาลลำไย 
     งบตั้งไว้ 100,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 100,000.- บาท 

โอนลดจำนวน  99,400.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 600.- บาท 
10.  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  บริหารทั่วไป 
     งบ  งบดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                    



๑๒ 
 

 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า 
ลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 

รายการ  โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน 
จ้างของเทศบาล และพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ตลอดจนผู้นำชุมชน 

     งบตั้งไว้ 100,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 89,200.- บาท 
โอนลดจำนวน  89,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 200.- บาท 
11. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  บริหารทั่วไป 
     งบ  งบดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                    

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า 
ลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 

รายการ  โครงการวันเทศบาล 
     งบตั้งไว้ 30,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 30,000.- บาท 

โอนลดจำนวน  29,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 1,000.- บาท 
12. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  บริหารทั่วไป 
     งบ  งบดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                    

ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
     งบตั้งไว้ 100,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 80,410.- บาท 

โอนลดจำนวน  70,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 10,410.- บาท 
13. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  บริหารทั่วไป 
     งบ  งบดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าสาธารณูปโภค                    

ประเภท  ค่าไฟฟ้า 
     งบตั้งไว้ 1,300,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 155,749.68 บาท 

โอนลดจำนวน  40,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 115,749.68 บาท 
14. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  วางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบ  บุคลากร 
     หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
     งบตั้งไว้ 1,310,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 83,192.91 บาท 

โอนลดจำนวน  66,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 17,192.91 บาท 
 



๑๓ 
 

 

15. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
     งาน  วางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าตอบแทน                    

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน 
     งบตั้งไว้ 180,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 133,581.- บาท 

โอนลดจำนวน  133,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 581.-  บาท 
16. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  วางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าตอบแทน                    

ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
     งบตั้งไว้ 20,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 20,000.- บาท 

โอนลดจำนวน  19,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 1,000.-  บาท 
17. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

     งาน  วางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                    

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำการท่องเที่ยว 
     งบตั้งไว้ 20,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 20,000.- บาท 

โอนลดจำนวน  19,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 1,000.- บาท 
18. แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

     งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                    

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย 

     งบตั้งไว้ 50,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 50,000.- บาท 
โอนลดจำนวน  48,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 2,000.- บาท 
19. แผนงาน  สาธารณสุข 

     งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                    

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 



๑๔ 
 

 

รายการ  โครงการศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ  
และประชาชน เทศบาลตำบลวังดิน (Wangdin  
Day Care Center) 

     งบตั้งไว้ 30,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 30,000.- บาท 
โอนลดจำนวน  20,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 10,000.- บาท 
20. แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                    

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว 
     งบตั้งไว้ 20,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 20,000.- บาท 

โอนลดจำนวน  18,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 2,000.- บาท 
21. แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

     งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     งบ  เงินอุดหนุน 
     หมวด  เงินอุดหนุน                    

ประเภท  เงินอุดหนุนเอกชน 
รายการ  โครงการสรงน้ำพระธาตุดวงเดียว 

     งบตั้งไว้ 20,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 20,000.- บาท 
โอนลดจำนวน  17,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 3,000.- บาท 
22. แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

     งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     งบ  เงินอุดหนุน 
     หมวด  เงินอุดหนุน                    

ประเภท  เงินอุดหนุนเอกชน 
รายการ  โครงการสรงน้ำพระธาตุแท่นคำ 

     งบตั้งไว้ 20,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 20,000.- บาท 
โอนลดจำนวน  17,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 3,000.- บาท 
รวมโอนลดจำนวน  22  รายการ  เป็นเงินจำนวน  1,827,400.- บาท 

 

โอนเพิ่ม 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

     งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สายสวรรค์วิถี ซอย 2 เชื่อม สายแม่ลาน (ตาม
รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลวังดิน) 



๑๕ 
 

 

เหตุผลการโอน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต สายสวรรค์วิถี ซอย 2 เชื่อม สายแม่ลาน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,182.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่รวม 4,728.00 ตารางเมตร 
บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัด
ลำพูน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลวังดิน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  14   
พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล มาตรา 
50 (9) หน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ น
หน้าที่ของเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่  8/2564   
หน้า 6 ลำดับที่ 2 

งบตั้งไว้ 0.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 0.- บาท 
โอนเพิ่มจำนวน  1,827,400.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 1,827,400.-  
บาท 
รวมโอนเพิ่มจำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 1,827,400.- บาท 

 

ดังนั้น  ข้าพเจ้านายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน      
จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.4    
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 13/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวรรค์วิถี ซอย 2 เชื่อม
สายแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ 2564  (กองช่าง)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้โอนเงินงบประมาณขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 



๑๖ 
 

 

5.5 ญัตติที่ 14/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้าง
บ้าน นายสุน ธิมานันท์ บ้านวังดิน หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 
(กองช่าง) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.5 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 14/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างบ้าน นายสุน       
ธิมานันท์ บ้านวังดิน หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองช่าง) ขอเชิญ
ฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศร ี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้ าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้าง
บ้านนายสุน ธิมานันท์ บ้านวังดิน หมู่ที่ 4 (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลวังดิน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้     

หลักการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือให้การ
บริหารงานของเทศบาลที่ต้องให้บริการประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล กองช่าง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างบ้าน
นายสุน ธิมานันท์  บ้านวังดิน หมู่ ที่  4 ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
งบประมาณ 968,300.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลวังดิน) และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 8/2564 หน้า 5 ลำดับที่ 1 เพ่ือป้องกัน
น้ำท่วมขังภายในชุมชน 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลวังดินต้องใช้งบประมาณใน
การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ใน
การบริหารงานและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
เพ่ือดำเนินการดังกล่าว โดยมีรายการโอนดังต่อไปนี้ 



๑๗ 
 

 

รายการที่ 1 
    โอนลด 

1. แผนงาน  สาธารณสุข 
     งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                    

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และและทักษะ 
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลวังดิน 

     งบตั้งไว้ 50,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 50,000.- บาท 
โอนลดจำนวน  49,300.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 700.- บาท 
2. แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
     งบ  บุคลากร 
     หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     

ประเภท  เงินประจำตำแหน่ง 
     งบตั้งไว้ 60,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 60,000.- บาท 

โอนลดจำนวน  59,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน  1,000.- บาท 
3. แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าตอบแทน                     

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน 
     งบตั้งไว้ 174,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 156,500.- บาท 

โอนลดจำนวน  153,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 3,500.- บาท 
4. แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                     

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (จามรีวิชชาลัย) 
     งบตั้งไว้ 150,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 146,250.- บาท 

โอนลดจำนวน  145,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 1,250.- บาท 
5. แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                     



๑๘ 
 

 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพจิตในผู้สูงอายุ 
     งบตั้งไว้ 150,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 150,000.- บาท 

โอนลดจำนวน  149,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 1,000.- บาท 
6. แผนงาน  เคหะและชุมชน 

     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
     งบ  งบดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าตอบแทน                    

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน 
     งบตั้งไว้ 36,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ  36,000.- บาท 

โอนลดจำนวน  35,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 1,000.- บาท 
7. แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

     งาน  กีฬาและนันทนาการ 
     งบ  งบดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                    

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชน  
และชุมชนสัมพันธ์ 

     งบตั้งไว้ 150,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 150,000.- บาท 
โอนลดจำนวน  149,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 1,000.- บาท 
8. แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

     งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     งบ  งบดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                    

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการประเพณีเปลี่ยนผ้าและสรงน้ำรูปเหมือน 
สามครูบา 

     งบตั้งไว้ 250,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 185,200.- บาท 
โอนลดจำนวน  185,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 200.- บาท 
9. แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

     งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     งบ  งบดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                    

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการประเพณีลอยกระทง 



๑๙ 
 

 

     งบตั้งไว้ 150,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 45,000.- บาท 
โอนลดจำนวน  44,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 1,000.- บาท 
โอนเพิ่ม 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
     งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนข้างบ้านนายสุน ธิมานันท์ บ้านวังดิน หมู่ที่ 4 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบล    
วังดิน) 

เหตุผลการโอน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 314.60 
เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.50 เมตร บริเวณ
ถนนข้างบ้านนายสุน ธิมานันท์ บ้านวังดิน หมู่ที่ 4 
ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาลตำบลวังดิน) เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 หน้าที่
ของเทศบาล มาตรา 50 (9) หน้ าที่ อ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข
ครั้งที่ 8/2564 หน้า 5 ลำดับที่ 1 

      งบตั้งไว้ 0.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 0.- บาท 
โอนเพิ่มจำนวน  968,300 .- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 968,300.- บาท 

              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ  เป็นเงินจำนวน  968,300.- บาท 
 

ดังนั้น  ข้าพเจ้านายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน จึงขอ
เสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 



๒๐ 
 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.5 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 14/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างบ้าน นายสุน       
ธิมานันท์ บ้านวังดิน หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองช่าง) สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับ
คะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

5.6 ญัตติที่  15/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่ อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคาร FOOD CENTER เทศบาลตำบล    
วังดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองช่าง) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.6 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 15/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการปรับปรุงอาคาร FOOD CENTER เทศบาลตำบลวังดิน ประจำปี
งบประมาณ 2564 (กองช่าง) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษา      
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร FOOD CENTER 
เทศบาลตำบลวังดิน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลวังดิน) 
ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้     

หลักการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือให้การ
บริหารงานของเทศบาลที่ต้องให้บริการประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

เหตุผล กองช่าง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร FOOD CENTER เทศบาลตำบลวังดิน 
งบประมาณ  270 ,400 .-บาท  (สองแสน เจ็ดหมื่ นสี่ ร้ อยบาทถ้ วน )           
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลวังดิน) และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 8/2564 หน้า 10 ลำดับที่ 1 เพ่ือช่วยลด
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แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ปีกเป็นพาหะ เนื่องจากบริเวณโครง
หลังคาอาคาร FOOD CENTER มีนกเข้ามาทำรังบนหลังคาจึงทำให้มีเศษรังนก 
และมูลนกตกลงมาในตลาด 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลวังดินต้องใช้งบประมาณใน
การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ใน
การบริหารงานและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
เพ่ือดำเนินการดังกล่าว โดยมีรายการโอนดังต่อไปนี้ 

    รายการที่ 1 
    โอนลด 

1. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
     งาน  วางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าวัสดุ                     

ประเภท  วัสดุสำนักงาน 
     งบตั้งไว้ 30,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 23,454.- บาท 

โอนลดจำนวน  23,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 454.- บาท 
2. แผนงาน  สาธารณสุข 

     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าตอบแทน                     

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน 
     งบตั้งไว้ 192,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 166,700.- บาท 

โอนลดจำนวน  160,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 6,700.- บาท 
3. แผนงาน  สาธารณสุข 

     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                     

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     งบตั้งไว้ 30,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 62,640.- บาท  

โอนลดจำนวน  61,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 1,640.- บาท 
หมายเหตุ โอนเงินงบประมาณเพ่ิมเติม ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
จำนวน 34,000 บาท  
4. แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

     งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     งบ  เงินอุดหนุน 
     หมวด  เงินอุดหนุน                     
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ประเภท  เงินอุดหนุนเอกชน 
รายการ  โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 

     งบตั้งไว้ 30,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 30,000.- บาท 
โอนลดจำนวน  26,400.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 3,600.- บาท 
รวมโอนลดจำนวน 4 รายการ  เป็นเงินจำนวน 270,400.- บาท 

 

    โอนเพิ่ม 
               แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
     งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการ โครงการปรับปรุงอาคาร FOOD CENTER เทศบาล

ตำบลวังดิน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลวังดิน) 

เหตุผลการโอน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร FOOD CENTER 

เทศบาลตำบลวังดิน (ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลวังดิน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
14  พ.ศ. 2562 ส่วนที่  3 หน้าที่ของเทศบาล 
มาตรา 50(9) หน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ    
ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561  – 2565 ) แก้ ไขครั้ งที่  
8/2564 หน้า 10 ลำดับที่ 1 

งบตัง้ไว้ 0.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 0.- บาท 
โอนเพิ่มจำนวน  270,400.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 270,400.- บาท 

             รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   270,400.- บาท 
 

ดังนั้น  ข้าพเจ้านายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน จึงขอ
เสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานกุารสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
 



๒๓ 
 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.6 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 15/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการปรับปรุงอาคาร FOOD CENTER เทศบาลตำบลวังดิน ประจำปี
งบประมาณ 2564 (กองช่าง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ                จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

5.7 ญัตติที่ 16/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการธนาคารน้ำใต้ดินภายในเขตเทศบาลตำบลวังดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองช่าง)  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องที่เสนอใหม่  5.7ญัตติที่ 16/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการธนาคารน้ำใต้ดินภายในเขตเทศบาลตำบลวังดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองช่าง) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง           
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการธนาคารน้ำใต้ดินภายในเขตเทศบาลตำบลวังดิน 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลวังดิน) ประจำปีงบประมาณ 
2564 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือให้        
การบริหารงานของเทศบาลที่ต้องให้บริการประชาชน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล กองช่าง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง โครงการธนาคารน้ำใต้ดินภายในเขตเทศบาลตำบลวังดิน 
งบประมาณ 22,000.-บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาลตำบลวังดิน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2564 หน้า 15 ลำดับที่ 4 เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลวังดิน เนื่องจากช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้นและ
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ยังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้ โดยในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำมากธนาคารน้ำใต้ดินจะช่วย
ดูดซับน้ำเพ่ือนำไปกักเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำ เมื่อถึงช่วงฤดูแล้งสามารถสูบน้ำ
จากธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้ได้ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลวังดินต้องใช้งบประมาณใน
การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ใน
การบริหารงานและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
เพ่ือดำเนินการดังกล่าว โดยมีรายการโอนดังต่อไปนี้ 
รายการที่ 1 

    โอนลด 
แผนงาน  การเกษตร 

     งาน  ส่งเสริมการเกษตร 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                     

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการปิดทองหลังพระ 
     งบตั้งไว้ 30,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 30,000.- บาท 

โอนลดจำนวน  22,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 8,000.- บาท 
รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  22,000.- บาท 

 

    โอนเพิ่ม 
     แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
     งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ  โครงการธนาคารน้ำใต้ดินภายในเขตเทศบาลตำบล 

วังดิน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลวังดิน) 

เหตุผลการโอน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด 

จำนวน 7 จุด (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลวังดิน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
14 พ.ศ. 2562 ส่วนที่  3 หน้าที่ของเทศบาล 
มาตรา 50(9) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้
เป็นหน้าที่ของเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2564 
หน้า 15 ลำดับที่ 4 

งบตั้งไว้ 0.-บาท  ขณะนี้คงเหลือ 0.- บาท 
โอนเพิ่มจำนวน  22,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 22,000.- บาท 
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              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   22,000.- บาท 
 

ดังนั้น  ข้าพเจ้านายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน จึงขอ
เสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านสมชาย ครับ 
นายสมชาย  ฉิมบุญ  : กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สภาที่เคารพทุกท่านกระผมนายสมชาย ฉิมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    

วังดิน เขต 1 ในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการทำธนาคาร
น้ำใต้ดิน ครับในส่วนของที่ชี้แจงไป  กระผมมีข้อซักถามอยากให้ทีมบริหารได้
ชี้แจงในส่วนของประโยชน์ในส่วนของธนาคารน้ำใต้ดินที่ช่วยบรรเทาน้ำขัง   
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนและบ้านเรือน แต่ในส่วนของการบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้นมีแบบการให้น้ำซึมลงใต้ดินนะครับ เพราะฉะนั้นที่บอกว่า
หน้าแล้งจะมีการดูดน้ำจากใต้ดินมาใช้ใหม่ได้ในหลักการและเหตุผลนั้นผมคิด
ว่าถ้าในส่วนของการบริหารทั้ง 7 จุดนั้นให้ทางบริหารอธิบายถึงผลทดลอง   
แต่ละจุดที่ เราได้ทำไปแล้วบางส่วนและหนึ่ งบ่อขอบเขตก็คือบ้านเรือน
ประชาชนหรือในส่วนของความเหมาะสมที่เราจะวางธนาคารน้ำใต้ดินว่าแบบ
ไหนจะมีประโยชน์สูงสุดรวมถึงกรณีที่ความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละวัน
เราพิจารณาอย่างไรว่าเราจะทำให้บ้านไหนเป็นลำดับของความเดือดร้อนของ
ประชาชนขอบคุณมากครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง 
นายกเทศมนตรีฯ เกียรติครับ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดินครับ      

ขออนุญาตชี้แจงในส่วนนี้ครับ ท่านสมาชิกที่ได้สอบถามธนาคารน้ำใต้ดินครับ 
ก็อย่างที่เคยนำเรียนมาในสมัยประชุมในสมัยที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาน้ำใต้ดิน
ก็เคยนำเรียนธนาคารน้ำใต้ดินเป็นระบบปิดคล้ายบ่อลึกประมาณหนึ่งเมตรห้า
สิบครับ ซึ่งลักษณะการทำครับ จะมีขั้นตอนก็คือมีท่อพีวีซี ขนาดความยาว
ประมาณ 2 เมตร แล้วมียางรถยนต์ มีหินลิปแลป หินคลุก มีผ้าตาข่าย         
นะครับ อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ทำธนาคารน้ำใต้ดินล้วนๆ วิธีการทำไม่ยาก ขอให้
มีอุปกรณ์เราสามารถดำเนินการได้เลย แต่ว่าทำแล้วมีประโยชน์อย่างไรครับ 
มันสามารถแก้ปัญหาน้ำเสียได้จริงไหมในการนี้ผมพิสูจน์ต้องบอกกับท่านว่า 
ผมได้ศึกษาในยูทูปและได้ทำบ่อแรกที่บ้านป้ามาลี ใจก้อน ที่ซักผ้าหลังตลาด 
เพราะมีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมถนนพังนะครับสมัยนั้นเขามาติดต่อขอความ
ช่วยเหลือครับจากเทศบาลและได้รับคำชี้แจงว่าถนนอยู่ในการดูแลของทาง
หลวงชนบทและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้เขาก็เลยมาปรึกษาผมก็เลยเอา
วิธีที่ว่าไว้เอาธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดไปช่วยปรากฏว่าให้ลูกๆ เขาช่วยกันขุด
ขอให้เตรียมหินขุดใกล้ๆ กับเครื่องซักผ้าทั้ง 4 เครื่องครับจะสามารถที่จะนำน้ำ
มาท้ิงตรงนั้นได้ง่าย และปัจจุบันก็แก้ไขปัญหาระยะยาวได้เลยครับ น้ำดูดซึมน้ำ
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ไม่มีการล้น น้ำลงใต้ดิน ถ้าเป็นบ่อธรรมดาแค่เติมน้ำ 200 ลิตรมันก็น่าจะเต็ม
นะครับ เราทำเป็นระบบน้ำใต้ดินและมีการใส่หินเป็นชั้น เป็นชั้นและมีท่อเป็น
ตัวระบายอากาศเติมน้ำไปปุ๊บน้ำจะลงไปใต้ดินและมันก็จะระบายอากาศข้ึนมา
ทำแบบนี้ครับน้ำก็จะลงสู่ใต้ดินถ้าปริมาณน้ำมาไม่เยอะ   นะครับมาพอดิบ
พอดีเรื่อยๆ นะครับ ธนาคารน้ำใต้ดินสามารถที่จะระบายน้ำลงสู่ใต้ดินได้     
น้ำเน่าน้ำเสียต่างๆ ก็จะนำไปสู่ขั้นตอนของน้ำใต้ดินนะครับมันจะไม่มีกลิ่น 
เพราะเข้าสู่ระบบดินอุ้มน้ำนะครับ ฉะนั้นจุดนี้จะนำมาสู่เรื่องการศึกษาอย่าง
จริงจังและรอบคอบของกองช่างและที่ได้ไปอบรมมาในเรื่องของน้ำใต้ดินก็ไปดู
งานที่ อบต.เวียงกานต์ ทต.บ้านโฮ่งนะครับ เพราะช่างทำมาเป็นพันๆ บ่อ   
และที่แม่ตืนอีกครับ ทำประมาณหลายบ่อนะครับสองร้อยกว่าบ่อครับ       
และอาทิตย์ที่แล้วท่านนายอำเภอให้เทศบาลตำบลวังดินแก้ปัญหาในช่วงน้ำ
แล้งให้ใช้ระบบธนาคารน้ำใต้ดินท่านบอกผมอย่างนี้เลยครับ ให้ผมไปปรึกษาที่
แม่ตืนเขาทำไปหลายบ่อละ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำเรียนชี้แจง และบางจุดที่ให้
กองช่างไปดูจุดที่เราจะทำธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ปัญหาในเรื่องของน้ำเน่าจาก
ตลาด และที่ท่านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านสท.นิยม กัลจาก ที่ได้พูด
ถึงน้ำเน่าที่ลงสู่ลำห้วยแม่ไปร์เป็นระยะเวลาหลายปีนะครับในส่วนนี้ในหน้าแล้ง
มันก็เหม็นก็มีกลิ่นมากมายต่างๆ และถ้าเราสกัดน้ำลงใต้ดินก่อนในส่วนของน้ำ
ที่จะลงสู่ห้วยแม่ไปร์น้อยลงเชื่อว่าวิธีการแบบนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาของน้ำได้    
ก็ขอให้รอผลที่จะตามมา ท่านสมาชิกก็ได้โปรดช่วยกันที่จะดำเนินการไป
ด้วยกัน เจ้าหน้าที่ทำ ผมทำมันก็จะไม่เห็นผลท่านก็จะต้องมาร่วมด้วย และใน
ส่วนของงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในปี 2565 ต้องอาศัยท่านสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน
ด้วยว่าเราจะทำในส่วนไหนตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ในส่วนของธนาคารน้ำ    
ใต้ดินที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในที่ลุ่มที่น้ำท่วม ถ้าน้ำมาเยอะปริมาณมากก็จะ
ลำบากนิดนึงน้ำจะค่อยๆ ลง ถ้าน้ำมาไม่เยอะก็ลงได้สบาย สบาย ครับก็ขอ
ชี้แจงให้กับท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมชาย ฉิมบุญครับ เพ่ือได้รับรู้ร่วมกัน
นะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาธนาคารน้ำใต้ดินกันอย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านนภดลครับ 
นายนภดล  ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 

เรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหารว่าจุดที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้ง     
7 จุด มองดูในเอกสารแล้วยังไม่ค่อยชัดเจนจึงขอให้ทางผู้บริหารได้อธิบาย   
แต่ละจุดให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบถึงจุดการก่อสร้างครับ  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง 
นายกเทศมนตรีฯ   เกียรติครับ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 

จากที่ท่านสมาชิกได้สอบถามถึงจุดที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้ง 7 จุด จุดที่ 1 
อยู่ตรงบริเวณโรงสูบตรงประปา เวลาน้ำมาน้ำจะมารวมตรงนั้นและจะดูดน้ำ  
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ลงไป จุดที่ 2 ตรงบริเวณอาคารหลังตลาดหน้าเทศบาลเราครับตรงจุดนี้น้ำจะ
มาจากทางหลังตลาดครับจะเข้าไปอาคารพาณิชย์ของพ่อค้าแม่ค้าและเป็นอีก
จุดที่เหมาะกับการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ส่วนจุดที่ 3 ครับ ตรงบริเวณร้านขาย
ปุ๋ยชีวภาพจุดนั้นเป็นน้ำที่ไหลมาจากอาคารตลาด 4 มีเศษอาหารน้ำต่างๆ   
ไหลลงมารวมกันตรงจุดนี้ก็เหมาะที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณจุดนี้ข้างร้าน
ขายปุ๋ยชีวภาพครับ จุดที่ 4 ใกล้ร้านกาแฟมีครับ ตรงนี้เป็นน้ำมาจากเขียงหมู
ครับ น้ำเหล่านี้ไหลลงสู่ลำห้วยแม่ไปร์ครับ น้ำมาจากเขียงหมูเหม็นมากครับ
และจะไหลลงสู่ธนาคารน้ำใต้ดิน จุดที่ 5 ตรงห้องน้ำธนาคารออมสินครับจุดนี้มี
ความจำเป็นที่ต้องทำ เพราะน้ำหลากที่ไหลลงสู่จุดนี้ เพราะได้รับทราบจาก
หลายท่านว่าพ้ืนเป็นคอนกรีตและจะดูว่าตรงจุดไหนที่ขุดได้และจุดนี้เป็นจุดที่พ่ี
น้องประชาชนมาใช้ประโยชน์และเกิดการเหม็นของห้องน้ำ เพราะหาที่ไปของ
น้ำไม่ได้จำเป็นต้องทำธนาคารน้ำใต้ดิน นะครับ ส่วนจุดที่ 6 คือห้องน้ำโซนข้าง
ร้านสอางทิพย์ ก็จะเป็นจุดหนึ่งครับที่ด้านหลังจะเหม็นตามรางระบายน้ำ     
น้ำของชาวบ้านบ้างและจะทำธนาคารน้ำใต้ดินเพ่ือดักน้ำ น้ำพวกนี้จะลงสู่  
ร่องระบายน้ำถนนใหญ่ 106 และจะไหลลงห้วยแม่ไปร์เป็นอันดับแรกเลยครับ
ทั้งสองฝั่งครับไหลลงในโซนบ้านพ่อหลวงยงโซนหนึ่งครับและในโซนของป้าแดง
ไอติมลงสู่ห้วยแม่ไปร์หมดเลยครับปัญหาน้ำห้วยแม่ไปร์มีน้ำเน่าไหลลงสู่ห้วยแม่
ไปร์ตลอดครับ ส่วนจุดสุดท้ายครับจุดที่ 7 ด้านหลังห้องน้ำอาคารป้องกันเรา
ครับ เป็นห้องน้ำที่มีกลิ่นของความเหม็นเน่าของห้องน้ำครับ ก็จะเป็นจุดที่จะ
ทำธนาคารน้ำใต้ดินรวมทั้ง 7 จุดครับ ขอบคุณครับ  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครบัขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.7 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 16/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการธนาคารน้ำใต้ดินภายในเขตเทศบาลตำบลวังดิน ประจำปีงบประมาณ 
2564 (กองช่าง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือ
ขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง  
 

 
 



๒๘ 
 

 

5.8 ญัตติที่ 17/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่ อตั้งจ่ายเป็น       
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ        
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด               
ไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.8 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 17/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารทั่ ว ไป  งบลงทุน          
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยขอมอบหมายให้    
นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน เป็นผู้ชี้แจงหลักการ   
และเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์  การอง   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์งานสารบรรณกลางที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ซื้อมาตั้งแต่ปี  2551 ซึ่งในปัจจุบันมีสภาพเก่า ใช้งานมาหลายสิบปี           
ไม่สามารถรองรับการลงโปรแกรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัจจุบัน 
ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมรุ่นใหม่ที่เทศบาลตำบลวังดินใช้สำหรับการ
รับและส่งเอกสารหนังสือ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 
เพ่ือรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์    ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับระบบดังกล่าว       
ซึ่งเทศบาลตำบลวังดินไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ ไว้ ฝ่ายอำนวยการ    
สำนักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 



๒๙ 
 

 

เครื่องๆละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 30 ,000 บาท โดยมีรายการโอน
ดังต่อไปนี้ 

    รายการที่ 1 
    โอนลด 
     แผนงาน  การศึกษา 

งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     งบ  บุคลากร 
     หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) 
     ประเภท  เงินประจำตำแหน่ง 

รายการ  - 
     งบตั้งไว้ 60,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 60,000.- บาท 
     โอนลดจำนวน  30,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 30,000.- บาท 
     รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  30,000.- บาท 
 

    โอนเพิ่ม 
     แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

งาน  บริหารทั่วไป 
     งบ  งบลงทุน 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

เหตุผลการโอน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000.- 
บาท เป็นเงินจำนวน 30,000.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 
แกนหลัก  (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ 
แ บ บ  Cache Memory ร ว ม ใน ร ะ ดั บ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
3 .มี หน่ วยป ระมวลผล เพ่ื อแสดงภ าพ  โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 



๓๐ 
 

 

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด
ต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2  TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480  GB  
จำนวน 1 หน่วย 

            6. มี DVD-RW  หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
7 . มี ช่ อ ง เชื่ อมต่ อ ระบ บ เครือข่ าย  (Network 
Interface) แบบ10/100/1000  Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  

             9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
             10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  

            งบตั้งไว้ 0.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 0.- บาท 
     โอนเพิ่มจำนวน  30,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 30,000.- บาท 
              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  30,000.- บาท 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบล  
วังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

 



๓๑ 
 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.8 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 17/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) 
ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง  
 

5.9 ญัตติที่ ที่ 18/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ประจำปี งบประมาณ  2564     
(สำนักปลัดเทศบาล) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่   
ประธานสภาเทศบาลฯ 5.9 ญัตติที่ ที่ 18/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ    
เครื่ อ งสำรองไฟ ฟ้ า ขนาด  80 0  VA ประจำปี งบประมาณ  256 4         
(สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด     
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า         
ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564          
โดยขอมอบหมายให้ นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน   
เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์  การอง   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 



๓๒ 
 

 

เหตุผล เนื่องจากเครื่องสำรองไฟฟ้างานสารบรรณกลางที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า
ที่ซื้อมาตั้ งแต่ปี  2551 ซึ่ งในปัจจุบันไม่สามารถสำรองไฟได้ในขณะที่
กระแสไฟฟ้าดับ จึงทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาในการเปิด
ใช้งานและทำให้ข้อมูลหายไปบางส่วน ดังนั้นสำนักปลัดเทศบาลมีความเห็นว่า
เครื่องสำรองไฟฟ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้สำหรับรองรับการทำงานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่ งรายการดั งกล่าว เทศบาลตำบลวังดินไม่ ได้ตั้ ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติ
ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 เครื่องๆละ 2,500. - บาท      
รวมเป็นเงินจำนวน 15,000.- บาท โดยมีรายการโอนดังต่อไปนี้ 
รายการที่ 1 
โอนลด 

     แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

     งบ  บุคลากร 
     หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
     ประเภท  เงินประจำตำแหน่ง 

รายการ  - 
     งบตั้งไว้ 60,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 30,000.- บาท 
     โอนลดจำนวน  15,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน   15,000.- บาท 
     รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  15,000.- บาท 
 

โอนเพิ่ม  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 

     งบ  งบลงทุน 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
เหตุผล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท เป็นเงิน
จำนวน 15,000.- บาท 

        โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  
(480 Watts) 

            2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563                    



๓๓ 
 

 

งบตั้งไว้ 0.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 0.- บาท 
     โอนเพิ่มจำนวน  15,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 15,000.- บาท 
              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   15,000.- บาท 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัตติ่อไปค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครบัขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.9 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 18/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับ
คะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง  
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป กระผมขอพัก 
ประธานสภาเทศบาลฯ  การประชุม 10 นาที ครับ 
 

พักการประชุม  10.55 น. 
 

เริ่มการประชุม  11.05 น. 
 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ครับ ขณะนี้ครบเวลาการพักประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ ตรวจนับองค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ใน  

ห้องประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา    
ขึ้นแท่นประจำตำแหน่งและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 

5.10 ญัตติที่ 19/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อ ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.10 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 19/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ประจำปี
งบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์       
สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน         
1  เครื่ อ ง  ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ .2564  โดยขอมอบหมายให้                
นายอนุพงษ์ เชียงทิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน เป็นผู้ชี้แจง
หลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายอนพุงษ ์ เชียงทิศ   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เลนุการนายกเทศมนตรีฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์งานสารบรรณกลางที่เจ้าหน้าที่
ธุรการ สำนักปลัดเทศบาลใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพ
เก่า ไม่สามารถรองรับการลงโปรแกรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
ปัจจุบัน อีกทั้งงานธุรการยังมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหาร
จัดการงาน ทั้งการทำโครงการ รายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทศบาลตำบลวังดินไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 1 เครื่องๆละ 17 ,000 บาท รวมเป็นเงิน 17 ,000 บาท โดยมี
รายการโอนดังต่อไปนี้ 

 
 
 



๓๕ 
 

 

รายการที่ 1  
โอนลด 

     แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

     งบ  เงินอุดหนุน 
     หมวด  เงินอุดหนุน 
     ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

รายการ โครงการความเป็ น เลิศทางวิชาการ โรงเรียน     
พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 

     งบตั้งไว้ 20,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 20,000.- บาท 
     โอนลดจำนวน  17,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 3,000.- บาท 
     รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  17,000.- บาท 
 

    โอนเพิ่ม 
               แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
     งาน  บริหารทั่วไป 
     ประเภท  งบลงทุน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
เหตุผล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ า เค รื่ อ งคอม พิ ว เตอร์  ส ำห รั บ        

งานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000.- บาท เป็นเงิน
จำนวน 17,000 บาท 

       โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  
แกนหลัก (4  core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 
หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แ บ บ  Cache Memory ร ว ม ใน ร ะดั บ  (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1  TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า250  GB 
จำนวน 1 หน่วย 
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            5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
            6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  

Interface) แบบ 10/100/1000 Base -T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

            8. มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 
            9. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน  

1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 

                        งบตั้งไว้ 0.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 0.- บาท 
     โอนเพิ่มจำนวน  17,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 17,000.- บาท 
              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   17,000.- บาท 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบล   
วังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.10 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 19/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ประจำปี
งบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน
งบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
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5.11 ญัตติที่ 20/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.11 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 20/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ประจำปี
งบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยขอมอบหมายให้ นายอนุพงษ์ เชียงทิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล   
วังดิน เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายอนพุงษ ์ เชียงทิศ   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เลนุการนายกเทศมนตรีฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องจากในการดำเนินงานในปัจจุบัน การจัดทำข้อมูลมีความ
จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร เพ่ือการ
ปฏิบัติราชการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติราชการ   
แต่ด้วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เทศบาลตำบล    
วังดิน มีจำนวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท โดยมี
รายการโอนดังต่อไปนี้ 

    รายการที่ 1  
โอนลด  

     แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
     งบ  ดำเนินงาน 
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     หมวด  ค่าใช้สอย                     
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     งบตั้งไว้ 30,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 30,000.- บาท 
     โอนลดจำนวน  29,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 1,000.- บาท 
    โอนลด 
     แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                     

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน 

     งบตั้งไว้ 15,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 15,000.- บาท 
     โอนลดจำนวน  5,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 10,000.- บาท 
     รวมโอนลดจำนวน  2  รายการ   เป็นเงินจำนวน  34,000.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
               แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
     ประเภท  งบลงทุน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
เหตุผล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง - เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับ        

งานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000.- บาท เป็นเงิน
จำนวน 34,000 บาท 

       โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  
แกนหลัก (4  core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 
หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แ บ บ  Cache Memory ร ว ม ใน ร ะดั บ  (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
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3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1  TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จำนวน 1 หน่วย 

            5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
            6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  

Interface) แบบ 10/100/1000 Base -T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

            8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
            9. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน  

1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 

                        งบตั้งไว้ 0.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 0.- บาท 
     โอนเพิ่มจำนวน  34,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 34,000.- บาท 
              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   34,000.- บาท 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบล   
วังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.11 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 20/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ประจำปี
งบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน
งบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

 



๔๐ 
 

 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

5.12 ญัตติที่ 21/2564  เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น    
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ 
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนัก
ปลัดเทศบาล) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.12 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 21/2564  เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชิญ
ฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน  ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยขอมอบหมายให้ นางสายสุนีย์ การอง 
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์  การอง   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องจากในการดำเนินงานในปัจจุบัน การจัดทำข้อมูลมีความ
จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้      
การปฏิบัติราชการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นในการใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุนใน
การปฏิบัติราชการในกรณีที่ เกิดเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ
กระแสไฟฟ้า การใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติราชการแก่
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน เทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่เพียงพอ             
จึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 
เครื่องๆละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท โดยมีรายการโอน
ดังต่อไปนี้ 

 



๔๑ 
 

 

    รายการที่ 1  
โอนลด  

     แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                     

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน 

     งบตั้งไว้ 15,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 10,000.- บาท 
     โอนลดจำนวน  5,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 5,000.- บาท 
     รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  5,000.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
               แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
     ประเภท  งบลงทุน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
เหตุผล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,500.- บาท  เป็ น เงิน
จำนวน 5,000 บาท 

       โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. มีกำลั งไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts) 

            2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563                    

งบตั้งไว้ 0.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 0.- บาท 
โอนเพิ่มจำนวน  5,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 5,000.- บาท 

              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   5,000.- บาท 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัตติ่อไปค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 



๔๒ 
 

 

 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.12 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 21/2564  เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับ
คะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

5.13 ญัตติที่ 22/2564  เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) 
ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่   
ประธานสภาเทศบาลฯ5.13 ญัตติที่ 22/2564  เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) ประจำปีงบประมาณ 
2564 (สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน  ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์      
(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564            
โดยขอมอบหมายให้ นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน   
เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์  การอง   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 



๔๓ 
 

 

โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องจากในการดำเนินงานในปัจจุบัน การจัดทำข้อมูลมีความ
จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้       
การปฏิบัติราชการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่าง
สะดวกรวด เร็ว  จึ งมี ความจำเป็ น ในการใช้ เค รื่ องพิ มพ์แบบฉีดหมึ ก              
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการในการให้บริการแก่ประชาชน การปฏิบัติ
ราชการภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน แต่ด้วยงานเทศกิจ เทศบาล
ตำบลวังดินมีจำนวนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติดำเนินการ
จัดซื้อรายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน 8,600 บาท โดยมี
รายการโอนดังต่อไปนี้ 
รายการที่ 1  
โอนลด 

     แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                     

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
     งบตั้งไว้ 20,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 19,460.- บาท 
     โอนลดจำนวน  8,600.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 10,860.- บาท 
     รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  8,600.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
              แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
     ประเภท  งบลงทุน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) 
เหตุผล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ
ละ 4,300.- บาท เป็นเงินจำนวน 8,600 บาท 

       โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
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2 . มี ค วามล ะ เอี ย ด ใน การ พิ ม พ์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 
1,200x1,200 dpi 
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 
ภาพต่อนาที (ipm) 
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง                    
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563                    

งบตั้งไว้ 0.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 0.- บาท 
     โอนเพิ่มจำนวน  8,600.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 8,600.- บาท 
              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   8,600.- บาท 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัตติ่อไปค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.13 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 22/2564  เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) ประจำปีงบประมาณ 
2564 (สำนักปลัดเทศบาล) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
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5.14 ญัตติที่ 23/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองคลัง) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องที่ เสนอใหม่   5 .14 ญั ตติที่  23/2564 เรื่อง เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ประจำปีงบประมาณ 2564      
(กองคลัง) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ 

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 
เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องด้วยงานพัสดุ กองคลัง ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานด้าน  การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ โครงการก่อสร้างต่างๆ ในการ
ดำเนินงานดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ทำให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวประมวลผลช้า อีกทั้งโปรแกรมที่ใช้ทำงานบางโปรแกรม
ยังไม่ได้จัดซื้อที่มีลิขสิทธิ์ และเจ้าหน้าที่พัสดุมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบประมวลผลในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) ซึ่งรายการดังกล่าวเทศบาล
ตำบลวังดิน ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ กองคลังจึงขออนุมัติดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ของเดิม ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน รายการเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000.-บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท 
โดยมีรายการโอนดังต่อไปนี้ 
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รายการที่ 1 
โอนลด 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง  
งบ  ดำเนินงาน 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ 

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
งบตั้งไว้   50,000.-บาท  ขณะนี้คงเหลือ       44,100.-บาท 

โอนลด  22,000.-บาท  งบคงเหลือหลังโอน   22,100.-บาท 
รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  22,000.- บาท 
 

โอนเพิ่ม  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ  งบลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
เหตุผลการโอน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ 

งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000.-
บาท เป็นเงินจำนวน 22,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 
แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แ บ บ  Cache Memory ร ว ม ใน ร ะดั บ  (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
3. มีหน่ วยประมวลผลเพ่ื อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
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1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

4.มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1  TB หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250  GB 
จำนวน 1 หน่วย  

           6. มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
7 . มี ช่ อ ง เชื่ อมต่ อ ระบ บ เครือข่ าย  (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  

           9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ ว 
จำนวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  

งบตั้งไว้ 0.-บาท  ขณะนี้คงเหลือ 0.- บาท 
โอนเพิ่มจำนวน  22,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 22,000.- บาท 
รวมโอนเพิ่มจำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 22,000.-บาท 

 

ดังนั้น ข้าพเจ้านายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน จึงขอ
เสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 



๔๘ 
 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.14 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 23/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองคลัง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน
งบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ประธานสภาเทศบาลฯ กระผมขอการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และเราจะกลับมาเริ่ม

ประชุมกันในเวลา 13.00 น. ครับ 
 

พักการประชุม 12.05 น. 
 

เริ่มการประชุม 13.00 น. 
 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : ครับ ขณะนี้ครบเวลาการพักประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ ตรวจนับองค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ใน  

ห้องประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา    
ขึ้นแท่นประจำตำแหน่งและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

5.15 ญัตติที่ 24/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) 
ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองคลัง) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
ประธานสภาเทศบาลฯ 5.15 ญัตติที่ 24/2564 เรื่อง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ประจำปี
งบประมาณ 2564  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ 

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้ งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก



๔๙ 
 

 

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องด้วยกองคลัง มีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการพิมพ์เอกสาร ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน
อยู่มีสภาพชำรุดจากอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน และไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในกองคลัง ซึ่งรายการดังกล่าวเทศบาลตำบล    
วังดิน ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ กองคลังจึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 2 เครื่องๆละ 4,300.- บาท รวมเป็นเงิน 8,600.- บาท โดยมี
รายการโอนดังต่อไปนี้ 
รายการที่ 1 
โอนลด 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง  
งบ  งบดำเนินงาน 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ 

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
งบตั้งไว้  50,000.-บาท  ขณะนี้คงเหลือ  22,100.-บาท 

     โอนลดจำนวน  8,600.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน 13,500.- บาท  
      รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  8,600.- บาท 
 

    โอนเพิ่ม  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 

     งบ  งบลงทุน 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์               
(Ink Tank Printer) 

เหตุผลการโอน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 



๕๐ 
 

 

คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ
ละ 4,300.- บาท เป็นเงินจำนวน 8,600 บาท 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

          2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที  (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 
ภาพต่อนาที (ipm) 
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง                    
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563                    

งบตั้งไว้     0.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ    0.- บาท 
โอนเพิ่มจำนวน  8,600.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน  8,600.- บาท 

              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   8,600.- บาท 
 

ดังนั้น ข้าพเจ้านายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน จึงขอ
เสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.15 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 24/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)ประจำปีงบประมาณ 2564 
(กองคลัง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 



๕๑ 
 

 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ                จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

5.16 ญัตติที่ 25/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ 
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA ประจำปีงบประมาณ 2564  (กองคลัง) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องที่เสนอใหม่ 5.16 ญัตติที่ 25/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA ประจำปีงบประมาณ 2564       
(กองคลัง) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ 

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
1kVA จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมอบหมายให้
นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน เป็นผู้ชี้แจงหลักการและ
เหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์ การอง   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องจากในการดำเนินงานในปัจจุบัน การจัดทำข้อมูลมีความ 
จำเป็นต้องใช้ เทคโนโลยีในการบันทึกและประมวลผลข้อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงมีความจำเป็น
ในการใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติราชการในกรณีที่เกิด
เหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของกระแสไฟฟ้า การใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า
จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายการ
ดังกล่าวเทศบาลตำบลวังดินไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ กองคลังจึงขออนุมัติ
ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 2 เครื่องๆละ 
5,800 บาท รวมเป็นเงิน 11,600 บาท โดยมีรายการโอนดังต่อไปนี้ 
 
 



๕๒ 
 

 

รายการที่ 1  
โอนลด 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง  
งบ  งบดำเนินงาน 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
งบตั้งไว้ 50,000.-บาท  ขณะนี้คงเหลือ 13,500.-บาท 

      โอนลดจำนวน  11,600.-บาท  งบคงเหลือหลังโอน   1,900.-บาท 
      รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  11,600.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
             แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
     งาน  บริหารงานคลัง  
     ประเภท  งบลงทุน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
เหตุผล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 

1 kVA จำนวน 2 เครื่องๆละ 5,800.- บาท เป็น
เงินจำนวน 11,600 บาท 

       โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA (600  
Watts) 

         2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563                    

งบตั้งไว้     0.- บาท   ขณะนี้คงเหลือ    0.- บาท 
     โอนเพิ่มจำนวน  11,600.- บาท   งบคงเหลือหลังโอน   11,600.- บาท 
              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   11,600.- บาท 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิค่ะขอบคุณค่ะ  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 



๕๓ 
 

 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.16 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 25/2564 เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 1kVA ประจำปีงบประมาณ 2564  (กองคลัง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

5.17 ญัตติที่ 26/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองคลัง) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องที่เสนอใหม่  5.17 ญัตติที่ 26/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ประจำปีงบประมาณ 2564  (กองคลัง) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ 

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมอบหมายให้นางสายสุนีย์ การอง      
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์ การอง   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 



๕๔ 
 

 

เหตุผล เนื่องด้วยงานการเงินและการบัญชี กองคลัง ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานด้านการเงินและการบัญชีโดยรวมทั้งหมดของเทศบาลตำบล
วังดิน ในการดำเนินงานดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ซึ่งปัจจุบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวประมวลผลช้า ไม่รองรับต่อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี มีความจำเป็นต้อง
ใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านการลงข้อมูลในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโปรแกรมระบบบัญชีอ่ืนๆ ซึ่ง
รายการดังกล่าวเทศบาลตำบลวังดิน ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ กองคลังจึง
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ของเดิมให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน 
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000.-บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาท 
โดยมีรายการโอนดังต่อไปนี้ 

    รายการที่ 1  
โอนลด  

     แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                     

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
     งบตั้งไว้  30,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ   30,000.- บาท 
     โอนลดจำนวน  17,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน   13,000.- บาท 

รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  17,000.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
             แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
     งาน  บริหารงานคลัง  
     ประเภท  งบลงทุน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
เหตุผล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ 

งานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000.- บาท เป็นเงิน
จำนวน 17,000 บาท 



๕๕ 
 

 

       โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 
หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แ บ บ  Cache Memory ร ว ม ใน ร ะ ดั บ  (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุ ไม่น้ อยกว่า250 GB 
จำนวน 1 หน่วย 

            5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
           6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  

Interface) แบบ 10/100/1000 Base -T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

            8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
            9. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน  

1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 

                        งบตั้งไว้        0.- บาท      ขณะนี้คงเหลือ   0.- บาท 
โอนเพิ่มจำนวน  17,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน   17,000.- บาท 

              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   17,000.- บาท 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบล     
วังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ค่ะขอบคุณค่ะ  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
 



๕๖ 
 

 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.17 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 26/2564 เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ประจำปี
งบประมาณ 2564  (กองคลัง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ                จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

5.18 ญัตติที่ 27/2564 เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ประจำปีงบประมาณ 
2564  (กองคลัง) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องท่ีเสนอใหม่  5.18 ญัตติที่ 27/2564 เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณเพ่ือ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ประจำปี
งบประมาณ 2564  (กองคลัง) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ 

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED  ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.2564  ขอมอบหมายให้นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบล   
วังดิน เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์ การอง   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องด้วยกองคลัง มีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์เอกสาร ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่มีสภาพชำรุด
จากอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานานและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ



๕๗ 
 

 

เจ้าหน้าที่ภายในกองคลัง ซึ่งรายการดังกล่าวเทศบาลตำบลวังดิน ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้  กองคลังจึ งขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน รายการ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 
2,600.- บาท  รวมเป็นเงิน 5,200 บาท โดยมีรายการโอนดังต่อไปนี้ 
รายการที่ 1 
โอนลด  

     แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                     

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
     งบตั้งไว้       30,000.- บาท    ขณะนี้คงเหลือ     13,000.- บาท 

 โอนลดจำนวน        5,200.- บาท    งบคงเหลือหลังโอน   7,800.- บาท 
รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  5,200.- บาท 
 

    โอนเพิ่ม  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 

     งบ  งบลงทุน 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

รายการ  เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ  
(18 หน้า/นาที) 

เหตุผลการโอน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ  

(18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,600.-บาท 
เป็นเงินจำนวน 5,200 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. มี ค ว าม ละ เอี ย ด ใน ก าร พิ ม พ์ ไม่ น้ อ ย กว่ า 
600x600 dpi  
2. มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
MB  
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

            5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150 แผ่น  



๕๘ 
 

 

6 . ส าม ารถ ใช้ ได้ กั บ  A4, Letter, Legal แล ะ 
Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563                    

งบตั้งไว้     0.- บาท     ขณะนี้คงเหลือ    0.- บาท 
     โอนเพิ่มจำนวน  5,200.- บาท    งบคงเหลือหลังโอน   5,200.- บาท 
             รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   5,200.- บาท 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิค่ะขอบคุณค่ะ  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.18 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 27/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ประจำปีงบประมาณ 2564  (กองคลัง) 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ  
ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

5.19 ญัตติที่ 28/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ประจำปีงบประมาณ 2564  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องท่ีเสนอใหม่  5.19 ญัตติที่ 28/2564 เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณเพ่ือ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    
ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  

 



๕๙ 
 

 

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ 

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       
งบลงทุน  หมวดค่ าครุภัณ ฑ์  ประเภทครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ        
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า   
19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมอบหมายให้        
นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน เป็นผู้ชี้แจงหลักการ   
และเหตุผลครับ 

 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์ การอง   : หลักการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องจากในการรายงานผลการดำเนินงานของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการรายงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการงาน ทั้ง
การทำโครงการ รายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารประกอบต่าง ๆ 
แต่เนื่องด้วยว่ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวน
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 
เครื่องๆละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 51,000 บาท โดยมีรายการโอน
ดังต่อไปนี้ 
รายการที่ 1 
โอนลด 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  งานบริหารงานคลัง  
งบ  ดำเนินงาน 

     หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     รายการ  โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน 

ทรัพย์สิน 
     งบตั้งไว้ 50,000.- บาท   ขณะนี้คงเหลือ   50,000.- บาท 
     โอนลดจำนวน   49,000.- บาท   งบคงเหลือหลังโอน    1,000.- บาท 



๖๐ 
 

 

โอนลด 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                     

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชน 

     งบตั้งไว้  10,000.- บาท   ขณะนี้คงเหลือ  10,000.- บาท 
     โอนลดจำนวน 2,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน   8,000.- บาท 
     รวมโอนลดจำนวน  2  รายการ   เป็นเงินจำนวน  51,000.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงาน  สาธารณสุข 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบ  งบลงทุน 

     หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ   เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง 
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

     เหตุผล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ 

งานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆละ 17,000.- บาท เป็นเงิน
จำนวน 51,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 
หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ 
แ บ บ  Cache Memory ร ว ม ใน ร ะ ดั บ  (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
3.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ 
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรืดีกว่า ขนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า250 GB จำนวน 1 
หน่วย 



๖๑ 
 

 

               5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
          6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  

Interface) แบบ 10/100/1000 Base -T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ 
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

               8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
             9. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว       

จำนวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 

                        งบตั้งไว้ 0.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ 0.- บาท 
     โอนเพิ่มจำนวน  51,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน   51,000.- บาท 
             รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   51,000.- บาท 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบล  
วังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ค่ะขอบคุณค่ะ  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.19 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 28/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ประจำปี
งบประมาณ 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 

5.20 ญัตติที่ 29/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   รายการ 
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ประจำปี งบประมาณ  2564        
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องที่เสนอใหม่  5.20 ญัตติที่ 29/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ประจำปีงบประมาณ 2564     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ 

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
งบลงทุน  หมวดค่ าครุภัณ ฑ์  ประเภทครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ        
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ.2564 ขอมอบหมายให้นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีตำบล  
วังดิน เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์ การอง   : หลักการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องจากในการรายงานผลการดำเนินงานในปัจจุบันส่วนใหญ่
เป็นการรายงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจัดทำโครงการ รายงานผลการ
ดำเนินงาน และจัดทำเอกสารประกอบต่าง ๆ  เป็นเอกสารที่มีความสำคัญ 
ดังนั้นในการรักษาข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ และ
เครื่องสำรองไฟฟ้าจะสามารถช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ เช่น 
เมื่อเกิดไฟดับหรือไฟตก เครื่องสำรองไฟฟ้าจะช่วยสำหรับการ Save ข้อมูล 
และไม่ทำให้  hard disk เสีย  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เกิดความเสียหายจึงขอ
อนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท โดยมีรายการโอนดังต่อไปนี้ 
รายการที่ 1 
โอนลด 

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                     

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชน 

     งบตั้งไว้ 10,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ   8,000.- บาท 
     โอนลดจำนวน  7,500.- บาท   งบคงเหลือหลังโอน    500.- บาท 

รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  7,500.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงาน  สาธารณสุข 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบ  งบลงทุน 

     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
เหตุผล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  

จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,500.- บาท เป็น เงิน
จำนวน 7,500 บาท 

       โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  
(480 Watts) 

             2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563                    

งบตั้งไว้ 0.- บาท    ขณะนี้คงเหลือ   0.- บาท 
     โอนเพิ่มจำนวน  7,500.- บาท   งบคงเหลือหลังโอน   7,500.- บาท 
              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   7,500.- บาท 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเพ่ือ
โปรดพิจารณาอนุมัติค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
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นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.20 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 29/2564  เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA ประจำปี งบประมาณ 2564  (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
เลขาฯ  ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

5.21 ญัตติที่ 30/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 
2564   (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องที่เสนอใหม่  5.21 ญัตติที่ 30/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ก สำหรับงานประมวลผล ประจำปี
งบประมาณ 2564 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ 

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ.2564 ขอมอบหมายให้นายอนุพงษ์ เชียงทิศ  เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลวังดินเป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายอนุพงษ์ เชียงทิศ   : หลักการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องจากการดำเนินงานในปัจจุบัน การจัดทำข้อมูลมีความ
จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูล การประมวลผล การติดต่อสื่อสาร 
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆให้แก่ประชาชน เพ่ือให้
การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกใน
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การเข้าถึงประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นใน
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการปฏิบัติราชการดังกล่าว แต่ด้วยกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลวังดิน ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
สำหรับการนี้ จึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 
บาท โดยมีรายการโอนดังต่อไปนี้ 

    รายการที่ 1  
โอนลด  

     แผนงาน  สาธารณสุข 
     งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                     

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการจัดการสิ่งเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทางเลือก 
     งบตั้งไว้ 30,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ  30,000.- บาท 
     โอนลดจำนวน   22,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน  8,000.- บาท 
      รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  22,000.- บาท 
 

    โอนเพิ่ม 
               แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
     งาน  วางแผนสถิติและวิชาการ 
     ประเภท  งบลงทุน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  
เหตุผล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  

สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆละ 
22,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 22,000 บาท 

       โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
       - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  

แกน ห ลั ก  (4 core) จำน วน  1 ห น่ วย  โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 
GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
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(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 
10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 
GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 
หน่วย 
- มีจอภาพที่ รองรับความละเอียดไม่น้ อยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 
นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่
น้อยกว่า  1 ช่อง 
- มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ระบ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- ส าม า รถ ใช้ ง าน ได้ ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 

                       งบตั้งไว้   0.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ   0.- บาท 
     โอนเพิ่มจำนวน  22,000.- บาท   งบคงเหลือหลังโอน   22,000.- บาท 
              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   22,000.- บาท 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัตคิรับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 



๖๗ 
 

 

 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.21 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 30/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ ต บุ๊ ก  ส ำห รั บ งาน ป ระม วล ผ ล  ป ระ จ ำปี งบ ป ระม าณ  2 5 6 4                 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ โอนเงิน
งบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ  ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ                จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

5.22 ญัตติที่ 31/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่  1 
ประจำปีงบประมาณ 2564   (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องที่เสนอใหม่  5.22 ญัตติที่ 31/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายการเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ 2564  (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ขอเชิญฝ่าย
บริหารครับ  

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ 

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์
สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ ที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมอบหมายให้นายอนุพงษ์ เชียงทิศ  เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายอนุพงษ์ เชียงทิศ   : หลักการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 



๖๘ 
 

 

เหตุผล เนื่องจากการดำเนินงานในปัจจุบัน การจัดทำข้อมูลมีความ
จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูลเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆให้แก่ประชาชน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกในการกระจายข้อมูลข่าวสารถึง
ประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นในการใช้
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารในการปฏิบัติราชการดังกล่าว แต่ด้วย
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลวังดิน ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
สำหรับการนี้ จึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 17,000 บาท โดยมีรายการโอนดังต่อไปนี้ 

    รายการที่ 1  
โอนลด  

     แผนงาน  สาธารณสุข 
     งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                     

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฃ 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการตลาดสดยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพชีวิต 
     งบตั้งไว้  30,000.- บาท   ขณะนี้คงเหลือ  20,600.- บาท 
     โอนลดจำนวน   17,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน     3,600.- บาท 
      รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  17,000.- บาท 
 

    โอนเพิ่ม 
               แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
     งาน  วางแผนสถิติและวิชาการ 
     ประเภท  งบลงทุน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ 

ศูนย์บริการ แบบที่ 1 
เหตุผล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนเนอร์สำหรับ 

งานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวน 
1 เครื่องๆละ 17,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 
17,000 บาท 

       โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4  
อัตโนมัติ  (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อย
กว่า 30 แผ่น 



๖๙ 
 

 

           2. สามารถสแกนเอกสารได ้2 หน้าแบบอัตโนมัต ิ
           3. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า  

600x600 dpi 
4. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม ่
น้อยกว่า 20 ppm 

           5. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ 
ขนาด A4 

           6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ 
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 

                       งบตั้งไว้  0.- บาท    ขณะนี้คงเหลือ  0.- บาท 
     โอนเพิ่มจำนวน  17,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 17,000.- บาท 
              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   17,000.- บาท 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเพื่อโปรด 

    พิจารณาอนุมัตคิรับ ขอบคุณครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.22 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 31/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเครื่องสแกนเนอร์
สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 
2564 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน
งบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ  ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 

5.23 ญัตติที่  32/2564 เรื่อง โอนเงินงบประมาณเพื่ อตั้ งจ่ายเป็น  
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3 ,500 ANSI 
Lumens ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องที่เสนอใหม่  5.23 ญัตติที่ 32/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens ประจำปีงบประมาณ 2564   (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  
ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ 

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 
เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมอบหมายให้นายอนุพงษ์ เชียงทิศ  
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายอนุพงษ์ เชียงทิศ   : หลักการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     เหตุผล เนื่องจากการดำเนินงานในปัจจุบัน การจัดทำข้อมูลมีความ 
จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ให้แก่ประชาชน โดยในการลงพ้ืนที่จำเป็นต้องมีเครื่องมือสำหรับการแสดงผล
การดำเนินงานต่าง ๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือที่จะสามารถอำนวยความ
สะดวกในการกระจายข้อมูลข่าวสารในระดับพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความ
จำเป็นในการใช้เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ในการปฏิบัติราชการดังกล่าว แต่
ด้วยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลวังดิน ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้สำหรับการนี้ จึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่องๆละ 28,000 
บาท รวมเป็นเงิน 28,000 บาท โดยมีรายการโอนดังต่อไปนี้ 
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    รายการที่ 1  
โอนลด  

     แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย                     

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รายการ  โครงการส่งเสริมอาชีพและธุรกิจชุมชน 
     งบตั้งไว้  30,000.- บาท   ขณะนี้คงเหลือ   30,000.- บาท 
     โอนลดจำนวน   28,000.- บาท  งบคงเหลือหลังโอน     2,000.- บาท 

รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  28,000.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
              แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
     งาน  วางแผนสถิติและวิชาการ 
     ประเภท  งบลงทุน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
รายการ  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด  

3,500 ANSI Lumens 
เหตุผล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ 

XGA ขน าด  3,500 ANSI Lumens จ ำน วน  1 
เครื่ องๆละ 28 ,000 .- บาท เป็ น เงินจำนวน 
28,000 บาท 

       โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับ 
อุปกรณ์เพ่ือฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2) ใช้3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือ 
ระบบ DLP 

            3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
           4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดคา่ความส่องสว่างขั้นตำ่  

(ANSI Lumens) 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 

                       งบตั้งไว้    0.- บาท   ขณะนี้คงเหลือ    0.- บาท 
     โอนเพิ่มจำนวน  28,000.- บาท   งบคงเหลือหลังโอน   28,000.- บาท 
              รวมโอนเพิ่มจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน   28,000.- บาท 
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ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัตคิรับ ขอบคุณครับ  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.23 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 32/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ประจำปี
งบประมาณ 2564  (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ  ช่วยนับคะแนน
ด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

5.24 ญัตติที่ 33/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่อง
สูบน้ำชนิดจุ่มน้ำใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564(กองการประปา) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องที่เสนอใหม่  5.24 ญัตติที่ 33/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ 
เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำใต้น้ำ  ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองการประปา)  
ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  

นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ 

ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน  หมวด         
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำใต้น้ำ 
จำนวน 6 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ขอมอบหมายให้นายอนุพงษ์ 
เชียงทิศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน เป็นผู้ชี้แจงหลักการ         
และเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
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นายอนุพงษ์ เชียงทิศ   : หลักการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4การโอนและแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล เนื่องด้วยกองการประปาได้รับผิดชอบดูแลระบบประปา และ
ผลิตน้ำประปาให้ประชาชนภายในเทศบาลตำบลวังดิน เพ่ือใช้อุปโภค บริโภค 
ในชีวิตประจำวัน ตลอด 24 ชั่วโมง จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำเป็นเครื่องมือ
ในการทำงานและช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่าง
รวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำใต้น้ำ ขนาดท่อดูด 2 นิ้ว 850w 
จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 4,211 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 25,266.- บาท เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 8/2564 หน้าที่ 
11 ลำดับที่ 1 (ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่  
22 มิถุนายน  2552) 
รายการที่ 1 
โอนลด 

แผนงาน  การพาณิชย์   
งาน  กิจการประปา 
งบ  บุคลากร 

     หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
     ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 

งบตั้งไว้  814,440.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 333,610.- บาท 
โอนลดจำนวน 25,266.-  บาท  งบคงเหลือหลังโอน 308,344.- บาท 
รวมโอนลดจำนวน  1  รายการ   เป็นเงินจำนวน  25,266.- บาท 
 

    โอนเพิ่ม  
แผนงาน  การพาณิชย์   
งาน  กิจการประปา 

     งบ  งบลงทุน 
     หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑก์ารเกษตร 

รายการ  เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำใต้น้ำ 
เหตุผล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำใต้น้ำ  

ขนาดท่อดูด 2 นิ้ว 850w จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 
4,211 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 25,266.- บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 แก้ไขครั้งที่ 8/2564 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1 
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- ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                       
ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่  22  มิถุนายน  
2552  

                       งบตั้งไว้   0.- บาท ขณะนี้คงเหลือ   0.- บาท 
     โอนเพิ่มจำนวน  25,266.- บาท   งบคงเหลือหลังโอน   25,266.- บาท 

 รวมโอนเพิ่มจำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 25,266.- บาท  
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัตคิรับ ขอบคุณครับ   

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.24 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 33/2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ
ใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองการประปา)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้โอนเงินงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ  ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

5.25 ญัตติที่ 34/2564 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการเช่ารถยนต์
ส่วนกลาง (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องที่เสนอใหม่  5.25 ญัตติที่ 34/2564 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการ

เช่ารถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ 

ขอรับความเห็นชอบในการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ขอมอบหมายให้นายอนุพงษ์ 
เชียงทิศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน เป็นผู้ชี้แจงหลักการ        
และเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 



๗๕ 
 

 

นายอนุพงษ์ เชียงทิศ   : หลักการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 2 ข้อ 9 , ข้อ 17 และ

หมวด 5 ข้อ 34 และข้อ 37 เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณให้กระทำได้โดยความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของ
กฎหมาย  เนื่ อ งจากการเช่ ารถยนต์ ถื อ เป็ นข้อผู ก พันที่ ต้ องจ่ ายและ            
การดำเนินการเทศบาลก็ไม่ได้ดำเนินการหาผู้ให้เช่าในแต่ละปี แต่ดำเนินการใน
คราวแรกเท่านั้น 

เหตุผล เนื่องจากเทศบาลตำบลวังดิน มีภารกิจ และอำนาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  14)       
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ทำให้ภารกิจที่ต้อง
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการบริการประชาชนในด้านการอำนวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ งในจังหวัดลำพูน ซึ่งมีระยะทางจาก
สำนักงานเทศบาลตำบลวังดินถึงจังหวัดลำพูน ด้วยระยะทาง 105 กิโลเมตร 
และการติดต่อราชการในบางครั้งต้องออกนอกพ้ืนที่เขตจังหวัดลำพูน จึงต้อง
มุ่งเน้นในด้านความปลอดภัย และความเพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันมี
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลจำนวน 2 คัน คันแรกเป็น
รถยนต์ตู้ขนาด 12 ที่นั่ง และรถยนต์เช่าซึ่งจะครบอายุสัญญาเช่าในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งหากรถยนต์เช่าครบอายุสัญญาเช่า เทศบาลตำบล
วังดินจะมีรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการเพียงคันเดียวไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติราชการ  ซึ่งเทศบาลตำบลวังดินพิจารณาแล้ว เห็นว่า การเช่ารถมีข้อดี 
คือ ผู้ ให้ เช่ามีหน้าที่ดูแลตั้งแต่การรับรถ  การส่งมอบรถ  การนำรถเข้า
ตรวจเช็คระยะการเช็ครถ การเคลมต่าง ๆ รวมทั้งมีรถให้ใช้ทดแทนในช่วงที่
เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งไม่มีค่าซ่อมบำรุงรักษาต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต  

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินเพ่ือโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.25 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 34/2564 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการเข่ารถยนต์ส่วนกลาง  

(สำนักปลัดเทศบาล)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ    
ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

 
 



๗๖ 
 

 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จำนวน 12 เสียง 
 

5.26 ญัตติที่ 35/2564 เรื่อง การขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีของเทศบาล
ตำบลวังดิน ประจำปี 2564 (กองคลัง)  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องท่ีเสนอใหม่  5.26 ญัตติที่ 35/2564 เรื่อง การขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี

ของเทศบาลตำบลวังดิน ประจำปี 2564 (กองคลัง) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ 

ขอรับความเห็นชอบในการขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีของเทศบาลตำบลวังดิน 
ประจำปี 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
มิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน   
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์
เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้
ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตาม
วรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสมเพ่ือให้การบริหาร งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ ตามที่เทศบาลตำบลวังดิน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพหลโยธิน 
ซอย 3 เชื่อม  ซอย 4 งบประมาณ 207,000.-บาท (สองแสนเจ็ดพันบาท
ถ้วน) เนื่องจากมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ งเทศบาล
ตำบล  วังดินก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และอนุมัติ
กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 



๗๗ 
 

 

เหตุผล การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีในครั้งนี้ เพ่ือดำเนินการกันเงิน
กรณีที่มีรายจ่ายภายในปีงบประมาณ แต่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันและมีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการตามรายการดังกล่าว 

ดังนั้น ข้าพเจ้านายถาวร  สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน จึงขอ
เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิก  
ตัดปี ซึ่งเป็นเงินจำนวน 207,000.-บาท  (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่  5.26 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 35/2564 เรื่อง การขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีของเทศบาลตำบลวังดิน 

ประจำปี  2564 (กองคลัง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ    
เลขาฯ  ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้โอนกันเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

5.27 ญัตติที่ 36/2564 เรื่อง การขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีของเทศบาล
ตำบลวังดิน ประจำปี 2564  (กองคลัง)  

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5   
ประธานสภาเทศบาลฯ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 5.27 ญัตติที่ 36/2564 เรื่อง  การขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี

ของเทศบาลตำบลวังดิน ประจำปี 2564  (กองคลัง) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบในการขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีของเทศบาลตำบลวังดิน 
ประจำปี 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
มิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
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ดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน    
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์
เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้
ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตาม
วรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสมเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ ตามที่เทศบาลตำบลวังดิน ได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 3,387,600.-บาท (สามล้านสามแสนแปด
หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   ซึ่งเทศบาลตำบลวังดินก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564   และอนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป ตามรายการดังต่อไปนี้ 
1. โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวรรค์วิถี ซอย 2 

เชื่อม สายแม่ลาน งบประมาณ 1,827,400. -บาท (งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน) 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กถนนข้างบ้ าน           
นายสุน ธิมานันท์ บ้านวังดิน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 968,300.- บาท     
(งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

3. โครงการป รับ ป รุ งอาค าร  FOOD CENTER เท ศบ าลตำบ ลวั งดิ น 
งบประมาณ 270,400.-บาท (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

4. โครงการธนาคารน้ำใต้ดินภายในเขตเทศบาลตำบลวังดิน งบประมาณ  
22,000.-บาท (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ 30,000.-บาท รวมเป็น
เงินจำนวน 30,000.-บาท (งานบริหารงานทั่วไป) 

6. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่องๆละ 2,500.-
บาท รวมเป็นเงินจำนวน 15,000.-บาท (งานบริหารงานทั่วไป) 

7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท รวมเป็นเงิน
จำนวน 17,000.-บาท (งานบริหารงานทั่วไป) 

8. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท รวมเป็นเงิน
จำนวน 34,000.-บาท (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน) 

9. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500.-บาท      
รวมเป็นเงินจำนวน 5,000.-บาท (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ    
สงบภายใน) 
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10. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300.-บาท รวมเป็นเงินจำนวน    
8,600.-บาท (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 

11. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000.-บาท รวม
เป็นเงินจำนวน 22,000.-บาท (งานบริหารงานคลัง) 

12. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300.-บาท รวมเป็นเงินจำนวน     
8,600.-บาท (งานบริหารงานคลัง) 

13. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 2 เครื่องๆละ 5 ,800.-
บาท รวมเป็นเงินจำนวน 11,600.-บาท (งานบริหารงานคลัง) 

14. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท รวมเป็นเงิน
จำนวน 17,000.-บาท (งานบริหารงานคลัง) 

15. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 
เครื่ อง ๆ  ละ 2,600 .-บาท  รวม เป็ น เงิน จำนวน  5 ,20 0 .-บาท               
(งานบริหารงานคลัง) 

16. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท รวมเป็นเงิน
จำนวน 51,000.-บาท (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

17. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวน 7,500.-บาท (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

18. จั ด ซื้ อ เค รื่ อ งค อ ม พิ ว เต อ ร์ โน้ ต บุ๊ ก  ส ำ ห รั บ ง าน ป ร ะ ม ว ล ผ ล                 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 22,000.-บาท     
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

19. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ  17,000.-บาท รวมเป็นเงิน 17,000.-บาท 
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

20. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ28,000.-บาท รวมเป็นเงิน 28,000.-
บาท (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,387,600.-บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหก
ร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีในครั้งนี้ เพ่ือดำเนินการกันเงิน
กรณีที่มีรายจ่ายภายในปีงบประมาณ แต่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันและมีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการตามรายการดังกล่าว 
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ดังนั้น ข้าพเจ้านายถาวร  สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน      
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลวังดินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้
เบิกตัดปี ซึ่งเป็นเงินจำนวน 3,387,600.-บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือสอบถามรายละเอียดในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขาฯ ช่วยนับองค์ประชุมครับ 
นายวิชัย  วงค์บุญมา   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  5.27 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติที่ 36/2564 เรื่อง การขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีของเทศบาลตำบลวังดิน 

ประจำปี  2564 (กองคลัง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ เลขาฯ  
ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

นายวิชัย  วงค์บุญมา   : มติที่ประชุมมีสมาชิกยกมือให้การเห็นชอบ 
เลขานุการสภาฯ               จำนวน 12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะนำเสนอปัญหาของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือนำเสนอ

ให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการแก้ไขก็ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านชำนาญ พวงเงิน
ครับ 

นายชำนาญ  พวงเงิน   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ พวงเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1          

ขออนุญาตนำเรียนปัญหาและขอทราบแนวทางแก้ไขปัญหาไปยังผู้บริหารผ่าน
ท่านประธานครับ ประเด็นแรกปัจจุบันเทศบาลตำบลวังดินได้จัดซื้อรถขุด  
แบคโฮ จำนวน 1 คัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำมาใช้บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งงานขุดวางท่อ การขุด
ระบายน้ำ ซึ่งสามารถใช้งานได้ดี แต่ยังมีปัญหาที่สำคัญและเป็นวัตถุประสงค์
หลักที่ได้ทำการจัดซื้อรถขุดแบคโฮ คันดังกล่าว คือการขุดลอกรางระบายน้ำ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากรางระบายน้ำในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นรางระบายน้ำที่มี
ความกว้างปากรางประมาณ 40 เซนติเมตร แต่ขนาดของบุ้งกี้รถขุดแบคโฮ   
มีขนาดปากกว้าง 40 เซนติเมตร เท่ากัน ทำให้ไม่สามารถขุดลอกรางระบายน้ำ 
เพ่ือให้การใช้รถขุดแบคโฮเกิดประโยชน์สูงสุด กระผมขอเสนอให้มีการจัดหา 
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บุ้งกี้ที่มีขนาดที่สามารถเข้าทำการขุดลอกรางระบายน้ำได้ ซึ่งอาจจะมีขนาด
ประมาณ 25-35 เซนติเมตร พิจารณาตามความเหมาะสมและการใช้
ประโยชน์ในการขุดลอกรางระบายน้ำต่อไป ประเด็นที่ส องการขนย้าย        
รถแบคโฮ เพ่ือนำไปปฏิบัติหน้างานมีความลำบากมาก เนื่องจากเป็นแบคโฮ
ขนาดเล็กและไม่ใช่ล้อยาง แต่เป็นแบบล้อตีนตะขาบไม่สามารถเคลื่อนที่ใน
ระยะไกลได้อย่างคล่องตัว ปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายโดยบรรทุกบนรถยนต์สี่ล้อ
ขนาดกลาง  ซึ่งมีความสูงทำให้ประสบปัญหาในการหาสถานที่เพ่ือให้รถแบคโฮ
ขึ้นและลง ทำให้เสียเวลาและไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตของคนขับรถและ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงมาก หากยัง
ใช้การขนย้ายในลักษณะนี้อยู่ กระผมจึงขอเสนอให้ทำการจัดหารถพ่วงที่ใช้
สำหรับบรรทุกเครื่องจักรโดยเฉพาะ ที่มีความเหมาะสมในการเคลื่อนย้ายรถ
แบคโฮ เพ่ือให้สามารถเคลื่อนย้ายรถขุดแบคโฮได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
สามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่ ขอขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศร ี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับท่านประธานครับ 

จากการที่ท่านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านชำนาญ พวงเงิน         
ได้พูดประเด็นเรื่องของรถแบคโฮนะครับ ต้องยอมรับนะครับว่ารถแบคโฮคันนี้
ในช่วงเวลานี้ทางเทศบาลได้ใช้ประโยชน์แบบเต็มกำลัง เพราะในช่วงเวลานี้    
มีน้ำท่วมหลายจุด แล้วหลายๆ ร่องระบายน้ำของพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่  
มีดินมีหินต่างๆ ลงไป ทำให้การระบายน้ำมันทำได้ยากขึ้น เพราะว่ามันไปอุดตัน
นะครับ ใช้กำลังในส่วนของเจ้าหน้าที่ไปก็ใช้เวลาพอสมควร เพราะว่าได้ลงพ้ืนที่
ไปกับกองช่างแล้วก็สำนักปลัด ซึ่งไปดูว่าจะมีวิธีการอย่างไร ปรากฏว่าจะใช้
แรงงานคนก็ค่อนข้างที่จะลำบาก ก็ต้องขอบคุณท่าน สท.เล็ก นะครับ ที่ได้พูด
เรื่องนี้ขึ้นมาว่าจำเป็นที่จะต้องมีบุ้งกี้ขนาดที่พอเหมาะ เพราะว่าท่อราง 50 ซม. 
บุ้งกี้ เดิมมีขนาด 40 ซม. แต่เวลาที่ทำการขุดลงไปมันจะติดบริเวณข้างๆ 
ตรงน็อตตรงรอยต่อทำให้ไม่สามารถท่ีจะขุดลงไปได้สุดรางระบายน้ำ ตอนนี้ทาง
เทศบาลก็ได้ทำการจัดซื้ออยู่ก็ขอให้ทางท่านสมาชิกได้สบายใจนะครับว่าเราก็ได้
ดูแลความปลอดภัยในจุดต่างๆ ที่ เกิดน้ ำท่วม เพ่ือที่จะแก้ปัญหาได้อย่าง
ครอบคุมและในอนาคตก็อาจจะต้องอาศัยท่านสมาชิกที่จะมาพิจารณาร่วมกัน
ในการที่ ว่าเราจะหาวิธีการอย่างไรนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่ งเรื่องของ         
การเคลื่อนย้ายรถแบคโฮก็ต้องยอมรับว่ารถแบคโฮนี้น่าจะซื้อในสมัยที่แล้ว   
นะครับ ทำให้ยังไม่มีรถที่ใช้บรรทุกรถโดยเฉพาะ ทุกวันนี้ก็อาศัยรถสี่ล้อกลางใน
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การบรรทุกเวลาขึ้นเวลาลงค่อนข้างจะยากต้องอาศัยพ้ืนที่ที่ เป็นเนินสูงๆ     
ช่วยเวลาขึ้นลง ซึ่งมันค่อนข้างยากจึงจำเป็นที่จะต้องมีรถพ่วงสำหรับบรรทุก
อย่างที่ท่านสมาชิกได้เสนอนะครับก็จะได้นำเรื่องนี้ เข้าสู่การพิจารณาของ
ผู้บริหารต่อไปครับ ส่วนเรื่องของรางระบายน้ำต่างๆ ที่ท่าน สท.เล็ก ได้ว่ามา 
นะครับก็ยอมรับว่าในทุกพ้ืนที่จะมีรางระบายน้ำ ซึ่งรางระบายน้ำที่ว่ามานี้    
ถ้าเป็นรางใหม่ก็ไม่มีปัญหา แต่รางในบางพ้ืนที่มันตื้นเวลาที่น้ำหลากน้ำไหลมา
แรงๆ มันก็พังครับบางพ้ืนที่มันก็มีเศษหินเศษดินไปอุดตันอยู่ เพราะฉะนั้น    
ถ้าปล่อยเอาไว้เป็นระยะเวลานานๆ ก็จะเป็นปัญหาก็จะต้องมีการขุดลอกและดู
ว่าตรงจุดไหนที่เราสามารถเข้าไปดูแลได้ครับก็ขอนำเรียนให้กับท่านประธาน
ผ่านไปยังท่านสมาชิกนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านนิยมครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายนิยม  กัลจาก   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนิยม กัลจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ครับ      

ท่านประธานครับ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่  9 กันยายน ก็ได้มี
เหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นเหตุการณ์อุทกภัยในรอบ 10 ปี ผมก็ขอขอบคุณทาง
เทศบาลและพนักงานทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือเรื่องกั้นกระสอบทรายครับซึ่ง
เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นครั้งที่ 3 ที่ผมได้เจอเหตุการณ์นี้ ซึ่งการทำงานแตกต่าง
กันมากระหว่าง 2 ครั้งก่อน และครั้งสุดท้ายเมื่อเร็วๆ นี้ คือเรื่องแรกเป็นเรื่อง
ทรายและกระสอบ ซึ่งเมื่อก่อนทางเทศบาลจะได้จัดทรายเอาไว้เป็นจุดพร้อม
กระสอบ แล้วพ่ีน้องชาวบ้านที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะดำเนินการเอง 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยหาวัสดุ อุปกรณ์มาเสริมให้ ซึ่งผมคิดดูแล้วว่าแบบนั้น      
จะสะดวกและรวดเร็วกว่า เหมือนกับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ชาวบ้านต้องเข้ามา
เอาที่สำนักงาน ผมคิดว่าตรงเนี้ยการป้องกันภัยจะรวดเร็วมากกว่า แล้วเรื่อง
ต่อไปครับ การช่วยเหลือเรื่องอาหาร โอเคครับช่วงเช้าไม่เป็นไรทำกับข้าว    
กับปลากันได้ แต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายตรงเนี้ยน้ำมันท่วมน้ำมันเอ่อล้นขึ้นมาแล้ว
ทำกับข้าวอะไรไม่ได้เลยทางผู้ประสบภัยไม่มีข้าวกิน ทางเทศบาลอาจจะนำ 
ข้าวกล่องไป แต่ก็คงไม่พอ ดังนั้น ชาวบ้านจึงขอรับบริจาคแล้วมาช่วยกันทำ 
ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าถ้าทางเทศบาลจะดำเนินการเองหรือจะให้ชาวบ้าน
ดำเนินการเองช่วยหางบประมาณแล้วลงไปดูอย่างน้อยจุดละพันสองพันก็ยังดี
ให้ชาวบ้านเขารวมตัวทำกันเอง แล้วเรื่องที่สามเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์
ผมถามว่าบุคลากรของเทศบาลตำบลวังดินเนี้ยพร้อมเจ้าหน้าที่พร้อม         
แต่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไม่พร้อม ซึ่งตรงเนี้ยผมได้พูดไว้หลายครั้งคุยกับ
ฝ่ายป้องกันไว้แล้วว่าทุกอย่างเราต้องเตรียมพร้อมเสมอ เพราะเหตุการณ์
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ข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมได้พูดไว้แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมอย่างเช่น 
ไดร์สูบน้ำและเลื่อยยนต์ต้องเตรียมไว้ รถดับเพลิงอย่างน้อยๆ คันละ 2 เส้น  
เคยพูดไว้แล้ว แต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆ กับไม่มีสักอย่าง ซึ่งตรงนี้ผมขอ
ฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารโปรดช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภู ศรี  นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน  ขออนุญาต          

ท่านประธานเพ่ือชี้แจงท่านสมาชิกในเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่ 9 
กันยายน พ่วงไปถึงวันที่ 10 กันยายน ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วง 4 – 6 
เดือนนี้ ผมพ่ึงจะเข้ามารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังดินก็พยายามที่จะ
ใช้ความรู้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็วเพ่ือให้ทัน
ต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่บางอย่างก็คงต้องค่อยๆ 
เรียนรู้ไปพร้อมกับท่านสมาชิกด้วยนะครับ เพราะบางทีบางครั้งผมอาจจะไม่ได้
รับรู้ในบางเรื่องบางทีบางครั้งก็อาจจะไม่มีความรู้ความสามารถในบางอย่าง 
ดังนั้น จึงต้องขอให้ท่านสมาชิกได้ค่อยชี้นำในจุดนี้ด้วยนะครับ ฉะนั้นเหตุการณ์
น้ำท่วมในวันที่ 9 กันยายน ถ้าผมจำไม่ผิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่ 4 ขออนุญาต
เอ่ยชื่อท่านอาจารย์จงดี ใจจิต ตรงจุดนั้นผมไปตั้งแต่ตี 5 เพราะว่าน้ำเข้าบ้าน 
ผมดูสภาพแล้วนะครับคืออาจารย์แกอยู่ข้างบนลงมาก็ไม่ทันแล้วน้ำมันขึ้นมาถึง
หัวเข่าแล้วนะครับและไหลเข้าไปทางห้องน้ำ ผมก็ได้ประสานทางเจ้าหน้าที่
สำนักปลัด ฝ่ายงานป้องกัน ไปช่วยดำเนินการสูบน้ำออกจากพ้ืนที่บริเวณบ้าน
นะครับไปทิ้งตรงบริเวณรางหน้าถนนก็พยายามทุกทางที่จะแก้ปัญหาใน    
ตอนนั้น แต่หลังจากนั้นสถานการณ์น้ำมาเยอะแยะมากมายเลยครับ ไม่ว่าตรง
จุดไหนก็มีปริมาณน้ำเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่บริ เวณลำน้ำลี้น้ ำขึ้นมา         
เป็นระดับๆ ไปนะครับ ฉะนั้นในการที่กระผมได้บัญชาการให้เจ้าหน้าที่       
ฝ่ายประจำที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของกองช่างก็ดีในส่วนของสำนักปลัดก็ดี
ก็ได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ในกรณีที่พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนในทุก
จุดที่ ไปของหมู่ 4 ในส่วนของหมู่ 6 และในส่วนของหมู่ 14 ในส่วนหนึ่ง 
โดยเฉพาะในหมู่ 4 ค่อยข้างที่จะหนัก เพราะว่าน้ำไหลมาอย่างรวดเร็วมากเข้า
มาในพ้ืนที่บ้านเรือนของพ่ีน้องประชาชนบางบ้านน้ำถึงเข่าบางบ้านถึงต้นขา 
ตรงจุดนี้เราก็ได้เข้าไปช่วยเหลือ และได้ดำเนินการสั่งทรายมาลงที่สำนักงาน 
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยใส่ทรายได้ทันท่วงที และรอพ่ีน้องประชาชนที่     
เดือดร้อนหรือท่านสมาชิกได้โทรเข้ามาสอบถามเราก็จะดำเนินการจัดทรายให้
ไปทันทีเพ่ือความรวดเร็ว แต่ว่าถ้าจะดำเนินการตามวิธีเดิมที่จะนำทรายไปกอง
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ไว้ใกล้ๆ จุดที่เกิดน้ำท่วมก็ยินดีนะครับก็ต้องรอดูในโอกาสต่อๆ ไปนะครับว่าจะ
มีเหตุการณ์น้ำท่วมอีกหรือไม่ ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกผมก็พยายามที่จะตัดสินใจให้
ทันท่วงทีและก็ต้องขอขอบคุณท่าน สจ.ตุ้ม ที่ได้ประสานในส่วนของกระสอบ
ทราย 1,000 กระสอบ เพ่ือที่จะมาให้ทางเทศบาลได้บริการพ่ีน้องประชาชน
นะครับ ซึ่งในเรื่องที่ได้นำเรียนไม่ว่าจะเรื่องทรายก็ดีกระสอบทรายก็ดีผมเชื่อว่า
ผมสั่งการได้ไวเพียงแต่ว่ามันไม่ตรงจุดเท่านั้นเองนะครับ ถ้าตรงจุดก็คงจะไม่มี
ปัญหา ส่วนประการที่สองเรื่องของอาหารนะครับ อาหารนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมได้
คุยกับหลายๆ ท่านว่าอาหารนี้มีความจำเป็นจริงๆ เพราะพ่ีน้องประชาชนส่วน
หนึ่งได้รับความเดือดร้อน เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ดูแลบ้านตัวเองทรัพย์สินของ
ตัวเองอยู่อาจจะไม่ได้มีเวลาในการทำกับข้าวก็รอดูว่าจะมีการบริการจากทาง
เทศบาลหรือหน่วยงานอ่ืนเข้าไปช่วยเหลือหรือไม่ ในส่วนของกระผมได้
ดำเนินการสั่งข้าวกล่องจำนวน 100 กว่ากล่อง โดยเป็นงบของเอกชนในส่วน
ของชมรมนักธุรกิจของเทศบาลและในส่วนของชมรมตลาดของเทศบาลใน   
การเข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้ จำนวน 120 กล่อง ไปบริการในพ้ืนที่อาจจะไม่
เพียงพอ อีกส่วนหนึ่งในส่วนของข้าวกล่องกับในส่วนของถุงยังชีพ เพราะทาง
เทศบาลก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนอยู่ ถ้าเรา
คิดว่าเราจะเอาข้าวกล่อง อีกส่วนหนึ่ งในส่วนของถุงยังชีพเราก็จะไม่ได้         
ถุงยังชีพนี้ก็จะมีในส่วนของอะไรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งอยู่ในถุง
จำนวนก็เยอะอยู่ก็เลยตัดสินใจเลือกเอาถุงยังชีพดีกว่า เพราะจำนวนที่อยู่ข้าง
ในก็หลักหลายร้อย ถ้าเป็นข้าวกล่องก็ 40 -50 บาท คิดว่ารออีกสักวันหนึ่ง
แล้วเอาถุงยังชีพไปช่วยพ่ีน้องประชาชนที่เดือดร้อนจะดีกว่า ส่วนก่อนวันนั้นผม
ก็ได้ประสานกับชมรมตลาดทางท่านประธานวีระศักดิ์ รัตนอาชากุล ในการที่
จะจัดซื้อข้าวกล่องไปบริจาคให้พ่ีน้องประชาชนที่หิวในช่วงเวลานั้นนะครับ     
ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอาจจะไม่เพียงพอก็ต้องขอเรียนให้กับท่านสมาชิกได้ทราบ  
นะครับ ส่วนประเด็นที่สามเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า
บางครั้งบางทีเครื่องไม้เครื่องมือของเราก็มีปัญหาอยู่บ้าง เพราะทางเทศบาลมี
เครื่องไม้เครื่องมือที่จำกัด แต่ตอนนี้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าสมาชิก
หลายท่านทราบเป็นอย่างดีก็มานั่งคุยกันว่าเราสมควรที่จะต้องจัดซื้ออะไรบ้าง 
เพราะว่าบางอย่างเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องอาศัยอำนาจสภาในการอนุมัติก็ต้อง     
นำเรียนให้กับทางท่านสมาชิกว่าผมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ประมาณ 4 – 6 
เดือน ฉะนั้นในการทำงานต่างๆ อาจจะมีอะไรที่มันติดขัดบ้างนะครับ แต่เชื่อว่า
ในระยะเวลาต่อไปก็คงดีขึ้นเป็นลำดับ ก็ขอนำเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่าน
สมาชิกท่ีได้สอบถามครับ ขอบคุณครับ 
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นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครบัขอบคุณครับ เชิญท่านสันติครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายสันติ  ธรรมสุภา   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสันติ ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ครับ   

ท่านประธานครับ ในส่วนของกระผมเองมีอยู่ 2 ประเด็นที่อยากนำเรียนผ่าน
ท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารครับ ประเด็นแรกกระผมของเสริมประเด็นของ
ท่าน สท.นิยม กัลจาก ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ที่ท่านมีความคิดเหมือน
กระผมเองที่อยากจะนำเรียนเรื่องการช่วยพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยเมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของชุมชนบ้านลี้เอง
สถานการณ์เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเส้นทางการสัญจร
บริเวณสะพานแม่แต๊ะ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำ 2 สายได้มาบรรจบกันนะครับทำให้
สะพานถูกน้ำท่วมไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ในส่วนนี้เองมันจะเป็น
วิธีการแนวคิดที่เสริมทางท่าน สท.นิยม ด้วยนะครับว่าเรื่องการช่วยเหลือด้าน
อุปกรณ์ เกี่ ยวกับการแก้ปัญหาน้ ำท่ วมใน เบื้ องต้น ไม่ ว่ าจะเป็ นทราย           
เป็นกระสอบ หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องที่หากเกิด
อุทกภัยในครั้งต่อไป ซึ่งถ้าหากว่ามีอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ของชุมชนที่    
ถ้าหากว่าเกิดอุทกภัยในช่วงเวลากลางคืนค่อนข้างที่จะมีปัญหาไปมาหากัน
ลำบาก แต่เมื่อวันที่ 9 กันยายน เกิดในช่วงกลางวัน ดังนั้นก็ขออนุญาตเพ่ิมเติม
ในส่วนผู้บริหารเองว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็ขอให้ท่านได้พิจารณา
ในส่วนของการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ว่าเราควรจะเอาไว้ตรงจุดไหนเพ่ือที่พ่ีน้อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะได้หาอุปกรณ์ได้ทันท่วงที โดยที่ไม่ต้องมาตรงจุด
เดียวที่สำนักงานนะครับ มันจะเป็นการกระจายอุปกรณ์ไว้ตรงจุดต่างๆ ในพ้ืนที่
ในเขตเทศบาลตำบลวังดินของเราอันนี้ เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับ แล้วก็
ประเด็นที่สองนะครับฝากเรียนถามมาจากทางท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้าน
พระธาตุห้าดวงนะครับ ซึ่งท่านได้เขียนคำร้องมายังเทศบาลแล้วนะครับว่า
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน อีก 2 เดือนข้างหน้าจะมีพ่ีน้องประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลวังดินของเราจะใช้เส้นทางในการขนพืชผลทางการเกษตร      
ซึ่งเป็นนาข้าวบริเวณถนนข้างวัดพระธาตุห้าดวงและถนนข้างโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง ซึ่งเป็น 2 จุด ที่มี พ่ีน้องเกษตรกรได้ใช้ใน     
การลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ท่านผู้ใหญ่บ้านจึงได้เขียนคำร้องมายัง
เทศบาลนะครับว่าจะขอให้ความพิจารณาช่วยเหลือในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยว
พืชผลทางการเกษตรให้เป็นการซ่อมแซมถนนที่เป็นเส้นทางสัญจรดังกล่าวทั้ง 
2 เส้นทาง และเห็นว่าตอนเช้านี้ท่านก็ได้ประสานผมมาอีกทีหนึ่ งว่าตอนนี้
อยากจะซ่อมแซมถนนด้านหลังอู่ช่างเพลิน   ซึ่งเกิดการทรุดตัวและถนน     
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เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเกิดจากการที่พ่ีน้องประชาชนได้ใช้เส้นทางในการ
สัญจร เพราะช่วงนี้ถนนทางวัดพระธาตุห้าดวงได้มีการขยายถนนออกเป็น 4 
เลน และจะมีเกาะกลางอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนพระปริยัติธรรมพ่ีน้อง
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่อยากที่จะไปยูเทิร์นตรงปากทางก้อ จึงใช้เส้นทางหลังอู่
ช่างเพลินเป็นส่วนใหญ่ทำให้ถนนตรงนั้นเกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพราะ 
พ่ีน้องประชาชนอยากจะมายูเทิร์นที่หน้าโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพราะ     
มันใกล้กว่านะครับ ดังนั้น ทางผู้ใหญ่บ้านและพ่ีน้องในเขตบ้านพระธาตุห้าดวง
ก็อยากให้ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้พิจารณาดำเนินการ
ช่วยเหลือนะครับ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับท่านประธานครับ 

ก็ขออนุญาตตอบคำถามของท่าน สท.สันติ ธรรมสุภา ขออนุญาตเอ่ยนาม     
นะครับ ในประเด็นที่ท่านได้พูดเสริมท่าน สท.นิยม นะครับเรื่องของกระสอบ
ทรายและทรายนะครับที่จะนำไปไว้ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุอุทกภัยเพ่ือที่พ่ีน้อง
ประชาชนจะได้มาช่วยกันได้อย่างทันท่วงทีก็รับทราบนะครับก็คงจะเป็นไป
ตามนั้น เพราะน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือและพ่ีน้องประชาชนจะได้ออกมา
ช่วยเหลือกันอย่างทันท่วงทีอันนี้ก็รับทราบแล้วก็จะดำเนินการตามนั้นนะครับ 
ส่วนประเด็นที่สองเรื่องถนนหลังอู่ช่างเพลินนะครับในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นในส่วน
ของดินลุกรังนะครับในตอนนี้เวลานี้ ในอนาคตก็จะให้ทางกองช่างได้เข้าไปดู  
นะครับ เพราะไม่แน่ใจว่าขึ้นทะเบียนทางหลวงแล้วหรือยัง แต่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
นะครับ เพราะเส้นทางนี้มีรถวิ่งผ่านน้อยไปนิดหนึ่ง แต่ก็เป็นซอยที่ พ่ีน้อง
ประชาชนยังใช้ประโยชน์อยู่นะครับก็คิดว่าจะนำเข้าสู่แผนในโอกาสต่อๆ ไป
เหมือนผมได้เคยได้สอบถามกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 นะครับว่าถนนเส้นนี้อยู่
ในแผนแล้วนะครับก็สามารถดำเนินการได้ แต่ก็อยู่ในส่วนของการจัดลำดับ
ความสำคัญในส่วนของโครงการหรือไม่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับ แต่เข้าใจว่าทาง
ผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าอยู่ในแผนแล้วนะครับ ผมเชื่อนะครับว่าพ่ีน้องประชาชนและ
สมาชิกทุกท่านทราบเป็นอย่างดีในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความ
เดือนร้อนจากอุทกภัย ซึ่งเราได้ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ถ้าเทียบกับ
เทศบาลอ่ืนๆ เทศบาลเราถือว่าไวต่อกระแสและพ่ีน้องสมาชิกของเราได้
ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนะครับก็ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ 
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดเหมือนปี พ.ศ. 2554 จนกระทั้งบัดนี้ก็เป็น 10 ปีแล้ว 
แต่ความรุนแรงนั้นในปี 2554 รุนแรงกว่าเยอะนะครับ แต่ก็คิดว่าสถานการณ์
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อย่างนี้ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะว่าถ้ามีการปล่อยน้ำในฝายต่างๆ ได้ความ
รุนแรงก็คงจะไม่ขนาดนี้ครับก็ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านปฐม ปัญญา ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายปฐม ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม  ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตเสริม

เพ่ิมเติมท่านนายกนะครับ คือ ผมเพ่ิงได้รับคำร้องของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15    
เมื่อเช้านี้นะครับ เดี๋ยวต้องลงไปสำรวจพ้ืนที่ก่อนจะเอาถนนการเกษตรออกมา 
เพราะว่าถนน 2 เส้นนี้เราได้ทำการปรับปรุงทุกปีนะครับ ซึ่งมันเป็นถนนลุกรัง
ที่ลงทะเบียนทางหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วขอชี้แจงอีกเรื่องคือถนนซอย
อู่ช่างเพลิน ซึ่งเรารู้จักกันว่ามันเป็นซอยหลังอู่ช่างเพลิน แต่จริงๆ แล้วมันคือ
ซอยพหลโยธิน ซอย 17 เชื่อมซอย 19 ซึ่งถนนเส้นนี้ได้บรรจุในเทศบัญญัติปี 
65 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ถ้าจะให้ดำเนินการซ่อมแซมในระหว่างที่   
ทางหลวงเขากำลังก่อสร้างผมขออนุญาตไปตรวจสอบดู อีกทีนะครับ           
แต่งบประมาณจริงๆ มันอยู่ในเทศบัญญัติปี 65 แล้วนะครับ ขอนำเรียนชี้แจง
อย่างนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีอีกไหมครับ เชิญท่านพิสินีครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางพิสินี  ผดุงสินทรัพย์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉันนางพิสินี ผดุงสินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 คืออย่างนี้

นะคะ ดิฉันได้ผ่านทางถนนทางเข้าต้นปาล์มรีสอร์ทก่อนจะถึงแยกมิตรประชา 
ซอย 2 ทางขวามือจะมีบ้านไม้เก่าอยู่หลังหนึ่งซึ่งไม่มีผู้อยู่อาศัยและรั้วบ้าน
ชำรุดเสียหายเอนมาทางถนนและกิ่งไม้ก็ลุกล้ำมาทางถนนด้วยค่ะ ประกอบกับ
ที่ตรงนั้นเป็นทางโค้งซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาค่ะ 
ดิฉันจึงขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ท่านประธานครับ    

ขออนุญาตชี้แจงในส่วนนี้นะครับในประเด็นของท่าน สท.พิสินี ผดุงสินทรัพย์ 
ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับที่ได้กล่าวเรื่องบ้านเรือนเก่าที่ต้นไม้กิ่งไม้ลุกล้ำพ้ืนที่
ถนนนะครับ ตรงนี้ก็ต้องนำเรียนว่าถ้ามีพ้ืนที่ไหนก็ตามที่ลุกล้ำพ้ืนที่ถนนโดยอยู่
ในพ้ืนที่สาธารณะ ทางสาธารณะไม่ต้องมีคำร้องขอเทศบาลสามารถที่จะเข้าไป
ดำเนินการได้เลยตามอำนาจหน้าที่ แต่ทางสมาชิกเองก็ได้มีความเป็นห่วงใน
เรื่องตรงนี้บางทีบางครั้งก็มีการแจ้งทางโทรศัพท์ ทางไลน์ หรือคำร้อง ในส่วน
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ของเรื่องนี้ผมได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วว่า 
ถ้าเกิดมีการลุกล้ำในพ้ืนที่สาธารณะ คือ ต้นไม้อยู่ในพื้นที่สาธารณะมีการลุกล้ำ
ให้เข้าไปดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องมีการร้องขอ แต่ถ้าพ้ืนที่ใดอยู่ในพ้ืนที่ของ
เอกชนและได้มีการลุกล้ำพ้ืนที่ถนน ซึ่งในทางกฎหมายเขาบอกว่าจะต้องมีการ
แจ้งให้กับเจ้าอสังหาทรัพย์นั้น เจ้าของบ้านหลังนั้นได้ทราบ แต่ปรากฏว่า
เจ้าของบ้านหลังนั้นไม่อยู่จะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่ จะเป็นบ้านร้างหรือยังไง 
แต่มีการลุกล้ำพ้ืนที่ถนนอย่างนี้ก็ต้องมีการแจ้งให้เขาทราบหรือไปลงบันทึก
ประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วเขาจะแจ้งให้ทางเทศบาลเข้าไปดำเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนในการตัดกิ่งไม้ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างนี้ก็ทำได้ครับ เพราะว่าถ้าปล่อยปละละเลยมันก็จะเกิดปัญหา
ในการสัญจรของพ่ีน้องประชาชนซึ่งมีอยู่หลายจุดไม่ใช่แค่ที่ท่านสมาชิกได้แจ้ง
ให้ทราบนะครับในส่วนนี้ก็รับทราบปัญหาและจะเข้าไปดำเนินการแก้ไขต่อไป
ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านสมชายครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายสมชาย  ฉิมบุญ  : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสมชาย ฉิมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 มีเรื่องฝาก

ท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารคือเรื่องปรับปรุงเครื่องเสียงที่ทางหมู่ 14     
ได้แจ้งมาคือ เป็นการปรับปรุงเครื่องเสียงถนนสาย 106 จำนวน 4 จุด    
ถนนแยกบ้านอ้ายชิด 1 จุด แล้วก็หน้าศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งประเด็นของผมที่พูดถึง
เรื่องเครื่องเสียงเนี้ยผมมองว่าเมื่อกี้นี้เราได้พูดถึงเรื่องน้ำท่วมในกรณีที่เกิด   
ภัยน้ำท่วมหรือภัยอะไรก็แล้วแต่นะครับ เราจำเป็นที่จะต้องคำนวณความ
รุนแรงของภัยที่เกิด เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางท่านนายก ท่านผู้ใหญ่บ้าน   
ท่านผู้นำชุมชนต้องกระจายข่าวสารให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบในส่วนของ
เครื่องกระจายเสียงว่าขณะนี้บ้านนาย ก อยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือ
ออกมาจากบ้านโดยด่วนนะครับเป็นแบบทางการไม่ใช่ส่งไลน์ เพราะผมคิดว่า
การส่งไลน์บ้างครั้งพ่ีน้องประชาชนไม่ได้ดูไม่มีสัญญาณไวไฟ แต่ถ้าเป็นเครื่อง
กระจายเสียงท่านนายกไปประกาศว่าขอความช่วยเหลือ ณ บ้านนาย ก โดยขอ
รถเพ่ือบรรทุกคนออกจากพ้ืนที่หรือบ้านนาย ข ต้องการอาหารด่วนนะครับ 
เป็นการประเมินเพ่ือที่เราจะได้แบ่งงานกันนะครับซึ่งในส่วนของกระผมเอง  
คิดว่าเราต้องแบ่งงานกันทำจะอาศัยทางเทศบาลอย่างเดียวซึ่งมีกำลังพลที่มีอยู่
ผมคิดว่าไม่เพียงพอคงต้องอาศัยชาวบ้านเราต้องระดมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น 4M 

นะครับเราต้องใช้อะไรบ้าง หนึ่งวิธีการจะทำอย่างไร สองเครื่องมือที่เราจะเอา
ไปเราจะเอาอะไรไป ถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปช่วยเหลือเขาไม่ได้เราก็
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กลายเป็นภาระเขาอีก สามเงินที่เราจะต้องหามาสนับสนุนในส่วนของรัฐบาลที่
เราไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเองเราก็ต้องไประดมหาเงินทุนเพ่ือที่จะมาช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับจากเอกชนจากคนที่มีน้ำใจในการช่วยเหลือเราก็
ต้องจัดเตรียมไว้นะครับแล้วก็ต้องให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เช่น 
ถ้าประชาชนต้องการข้าว ณ ตอนนั้นเราต้องเป็นข้าวกล่องจะเป็นน้ำเราก็ยัง  
ไม่แน่ใจว่าน้ำอาจจะมีเยอะแล้ว อยากจะให้สำรวจออกมาเป็นความต้องการ
พ้ืนฐาน โดยเป็นเครื่องนุ่งห่มหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมก็อยากให้ใช้วิธีนี้ในการ
กระจายข่าวเพ่ือให้ทางสมาชิกทั้ง 2 เขต ได้รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์มันตึงเครียด
อยู่ที่ ไหนนะครับเราต้องไปช่วยเหลืออะไรบ้าง ผมก็ขอฝากเรื่องนี้ผ่าน       
ท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารเพ่ือพิจราณาในการช่วยเหลือประชาชนในการ
เกิดภัยต่างๆ ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับท่านประธานครับ

ก็ขออนุญาตตอบคำถามของท่าน สท.สมชาย ฉิมบุญ นะครับประเด็นเรื่องเสียง
ตามสายก็อย่างที่นำเรียนนะครับเรื่องเสียงตามสายนี้ก็ได้คุยกันมาสมัยหนึ่งแล้ว
นะครับตอนนี้ยังหาผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเชื่อมต่อตรงจุดนี้ผมก็ต้องการเหมือนกัน
นะครับบังเอิญว่าหน้าบ้านนายกก็ยังไม่ได้ยินเสียงเวลาที่ผู้ใหญ่บ้านประกาศ 
นะครับเดี๋ยวยังไงตรงจุดนี้คงต้องหาผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้พาพ่ีน้องชาวบ้านออก
สำรวจด้วยกันเลยนะครับ เพราะว่าจะได้รู้จุดไหนยังไงกันแน่ว่าบางทีบางที่
อุปกรณ์มีปัญหาบางทีบางที่สายถูกตัดนะครับฉะนั้นจะทำอย่างไรก็ต้องมานั่ง
คุยกัน เพราะว่าหมู่ 4 กับหมู่ 14 เป็นบ้านใหญ่ หมู่ 6 กับหมู่ 15 อาจจะมี
ปัญหาบ้าง แต่หมู่ 4 กับ 14 เป็นบ้านใหญ่เวลาประชาสัมพันธ์จะไม่ค่อยได้ยิน
หรือได้ยินเป็นบางที่บางช่วง ฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเรื่อง
เครื่องเสียงมานั่งคุยตรงนี้ก็ต้องอาศัยท่านสมาชิกด้วยในการช่วยเหลือติดต่อว่า
ถ้าเราได้คนที่มีความรู้ความชำนาญมันก็จะได้ง่ายขึ้นทางเทศบาลก็จะได้จัดงบ
ในส่วนนี้มาช่วยกันทั้ง 4 หมู่บ้านครับ โดยเฉพาะบ้านใหญ่ ก็ท่านสมาชิกได้พูด
ไว้นะครับว่าถ้ามีเหตุการณ์สำคัญๆ บางทีบางครั้งเราต้องการให้ทุกคนรับทราบ
ร่วมกันหมดได้ยินร่วมกันหมด แต่บางทีบางครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลา
กลางคืนเวลาจะประกาศออกไปนั้นอาจจะลำบาก เพราะว่าอาจจะเสียงดังการ
ที่มีทั้งเฟสทั้งไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนะครับผมเองขออนุญาต    
นะครับบางทีตี 1 ก็ต้องลงไปดูยังพ้ืนที่ เพราะว่าฝนตกหนักก็ต้องลงไปดูว่า
ปริมาณน้ำขนาดไหนก็ต้องลงไปและก็ลงในส่วนของเฟสของไลน์ อันนี้ก็เป็น
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ข้อมูลที่ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับรู้อย่างทันท่วงที แต่ไม่สามารถรับรู้ได้ทุกคน 
ทุกราย แต่อย่างน้อยก็เป็นการแจ้งเบาะแสให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบว่า 
น้ำท่วมมาถึงตรงไหนแล้วนะครับก็ขอแจ้งให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบนะครับ 
ส่วนในเรื่องของคำสั่งนี้ต้องยอมรับว่าผมจะมีคำสั่งด้วยวาจาผ่านทางไลน์ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของเราที่รับผิดชอบในส่วนของ ปภ. ว่าให้เตรียมคนเตรียมอุปกรณ์ให้
พร้อม ถ้าแจ้งบอกกล่าวให้ลงพ้ืนที่ทันทีนะครับนี่ เป็นคำสั่งทางไลน์ให้กับ
พนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้ก็คือความชัดเจนที่มีคำสั่งไปนะครับ ถ้ายังไงในการ
ประสานติดต่อก็จะง่ายขึ้น แต่ เป็นการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหารที่ติดต่อกันครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับมีอีกไหมครับ เชิญท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายชำนาญ  แว่นแจ้ง   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชำนาญ แว่นแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ขอฝาก

เรื่องผ่านท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารนะครับในเรื่องการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนนะครับตรงนี้ผมอยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารได้
ชี้แจงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าความคืบหน้าระยะเวลาที่จะดำเนินการตาม
ขั้นตอนการบริหารและแนวทางในเรื่องนี้คืบหน้าไปถึงไหนผมในฐานะตัวแทน
ของพ่ีน้องประชาชนอยากจะให้ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพ่ือที่จะได้สร้างความเข้าใจให้กับพ่ีน้องประชาชนที่รอฟังคำตอบอยู่นะครับ 
ขอบคุณครับ           

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับท่านประธานครับ

ตามที่ท่านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่าน สท.ชำนาญ แว่นแจ้ง ได้พูด
ประเด็นเก่ียวกับการจัดการขยะมุลฝอยในชุมชนแล้วก็จะมีวิธีการแนวทางอย่าง
ที่ได้คุยกันไว้อย่างไรนะครับตรงนี้ก็ขอนำเรียนเดี๋ยวสักครู่จะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่
ได้ชี้แจงในประเด็นนี้นะครับ ก็คือต้องนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่าน
สมาชิกนะครับว่าทางเทศบาลได้บริหารเรื่องขยะมาเนินนานก็คือการบริหาร
จัดการขยะที่ต้นทางในแต่ละบ้านแต่ละชุมชนต่างๆ เพ่ือที่จะให้ปริมาณขยะ 
ลดน้อยลงและก็ได้มีในเรื่องของการคัดแยกขยะอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นขวด 
ถุงพลาสติก ขวดแก้ว เพ่ือให้เหลือในส่วนของขยะต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้ได้แล้ว
ก็จะเอาไปทิ้งส่วนขยะอันตรายก็จะแยกไปไว้อีกต่างหากเพ่ือที่จะนำไปให้ทาง
โรงพยาบาลลี้นำไปกำจัดต่อไปนะครับ แต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าขยะท่ีต้นทาง
พ่ีน้องประชาชนดูแลเป็นอย่างดี แต่ส่วนหนึ่งขยะที่มากก็มาจากพ้ืนที่ตลาด
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เทศบาลของเรานะครับแล้วประกอบในช่วงเวลาขณะนี้ปริมาณขยะก็มีปริมาณ
เต็มบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะว่าอย่างที่ได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นหลายเดือน
แล้วนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งแล้วว่าขยะจะเต็มบ่อ แต่ปัจจุบันนี้เต็มจริงๆ 
ครับเต็มจนไม่มีพ้ืนที่ที่จะทิ้งก็เลยมานั่งคุยกันในส่วนนี้กับทางผู้บริหารและก็
สมาชิกนะครับว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรก็เป็นที่มาที่ไปว่าไปดูในส่วนของ
การจ้างเหมาเอกชนในการรับขนขยะไปทิ้งอันนี้ก็คือแนวทางต่อไปนะครับ   
แต่อยู่ในส่วนนี้เป็นช่วงที่อยู่ในการเจรจา เพราะเราจะต้องรู้ข้อมูลเขาข้อมูลเรา
นะครับเราจะต้องมีข้อมูลอยู่ในมือในการที่เราจะไปเจรจาต่อรอง แต่ในขณะนี้ก็
อยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีข้อมูลต่างๆ เรามีอยู่ในมือแล้วเพียงแต่ว่าเราจะบริหาร
จัดการหรือจะเรียกใช้ทางเอกชนต้องไปนั่งคุยกัน เพราะเป็นเรื่องใหญ่นะครับ 
เพราะว่าถ้าเราจะบริหารจัดการในส่วนของขยะให้เด็ดขาด เราจะมีวิธีการ
อย่างไรสมาชิกก็ต้องรับรู้ร่วมกัน เพราะ เราจะทำให้มันยั่ งยืนนะครับ         
ทางเทศบาลและท่านสมาชิกส่วนหนึ่งได้ไปศึกษาดูงานทางเทศบาลบ้านโฮ่ง 
เทศบาลแม่แรง และเทศบาลอุโมงค์ นะครับก็มีวิธีการจัดการที่คล้ายๆ กันก็คือ 
การจ้ างเหมาเอกชนในการนำขยะไปทิ้ งใน พ้ืนที่ ของเอกชนนะครับ              
ผมขออนุญาตให้ทางท่านปลัดได้ชี้แจงในส่วนของวิธีการในการจ้างเหมาเอกชน
ให้นำขยะไปทิ้งว่าขั้นตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรแล้วครับ เรียนเชิญครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสาวจตุพร  จาตา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจตุพร จาตา ปลัดเทศบาลตำบลวังดิน ดิฉันขอชี้แจง

เพ่ิมเติมในส่วนของการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนะคะ ในตอนนี้นะคะ
เราได้ดำเนินการชั่งปริมาณขยะในพ้ืนที่ของเรา โดยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์นะคะจนกระทั้งถึงวันจันทร์ที่ถึงนี้นะคะก็ได้ปริมาณ
ขยะในพ้ืนที่ของเราที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะคะว่ามีปริมาณขยะต่อวันเท่าไร
และอีกส่วนหนึ่งก็คือให้ทาง ผอ.กองสาธารณสุข เช็คข้อมูลค่าใช้จ่ายนะคะว่า
ถ้าเราจะจ้างเอกชนในการจัดเก็บขยะอัตราต่อตันมันควรจะอยู่ที่ เท่าไร 
เพราะว่าจากการที่เราไปสอบถามทางเทศบาลบ้านโฮ่งก็คือเขาเอารถจัดเก็บ
ขยะเอง แต่เขานำไปส่งที่ท่าวังพร้าวซึ่งพ้ืนที่เขาจะใกล้กว่าเรานะคะ ส่วนของ
เทศบาลแม่แรงก็คือให้เอกชนจัดการทั้งระบบและเหมาเป็นตันไปนะคะ แต่ของ
เทศบาลแม่แรงจะใกล้ที่ท่าวังพร้าวมากก็คืออัตราเฉลี่ยต่อตันจะไม่ค่อยสูงมาก
เท่าไรจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาท แล้วก็ในส่วนของเทศบาลอุโมงค์ก็จ้างเหมา
ทั้งระบบเหมือนกันนะคะ โดยทางเทศบาลอุโมงค์จ้างให้เก็บทุกวันจันทร์ถึง
เสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์ แล้วก็ของอุโมงค์นี้คือ ให้เอกชนเหมาประมูลทั้งระบบ
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รวมถึงถุงดำด้วยนะคะที่ให้ประชาชนที่มารับบริการจากเรานำไปใส่ขยะ โดย
ทางเทศบาลอุโมงค์เขาให้ครัวเรือนละ 4 ถุงต่อเดือน ก็หมายความว่าอาทิตย์
ละ 1 ถุง ประมาณนี้นะคะ และค่าใช้จ่ายของเทศบาลอุโมงค์อยู่ที่ประมาณ 
หนึ่งพันสามกว่าบาทต่อตันนะคะ แต่อันนี้ก็คือระยะทางขนส่งของเขาค่อนข้าง
ใกล้ เพราะเทศบาลอุโมงค์เขาอยู่ใกล้ท่าวังพร้าวมากกว่าเรา ของเรานี้เส้นทาง
จากที่ท่าวังพร้าวมาที่เราก็ประมาณ 100 กว่าโลนะคะ บวกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ของเขาที่เดินทางมาที่นี่และมีค่าเก็บขนขยะของเขาอีกนะคะ และอีกส่วนหนึ่ง
ก็เป็นค่าที่นำขยะไปทิ้งนะคะ ซึ่งตอนนี้คำนวณคร่าวๆ ก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 
1,700 บาท โดยเป็นราคาคร่าวๆ ที่เราสามารถจ้างได้โดยเป็นราคากลางที่
อ้างอิงจากพ้ืนที่ใกล้เคียงนะคะ โดยพ้ืนที่ข้างเคียงข้างเราตอนนี้ก็คงเป็นที่ 
อบต.เหล่ายาว กับทางเทศบาลบ้านโฮ่ง นะคะ เพราะว่าใน อ.ลี้  เราไม่มี
เทศบาลไหนจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งในการ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะก็คือในตอนนี้ในส่วนของ
ตลาดที่ได้นำเสนอข้อมูลให้กับทางผู้ประกอบการที่ท่านนายกได้เรียกมาประชุม
ในการปรับโซนตลาดใหม่นะคะเราก็เลยคุยในเรื่องของขยะนะคะเช็คปริมาณ
ขยะกับที่เขาได้ลงทะเบียนนะคะเพ่ือว่าจะทิ้งขยะในพ้ืนที่เราซึ่งตรงนี้ได้ข้อมูล
มาพอสมควรนะคะหลังจากนี้ถ้าได้ข้อมูลที่ครบถ้วนหมายถึงว่าได้ข้อมูลขยะที่
แท้จริงกับอีกส่วนหนึ่งคือราคาที่ทางเราสามารถจ้างได้นะคะและก็ต้องคุยกับ
เอกชนอีกทีหนึ่งถ้าเราได้ข้อมูลตรงนี้มานะคะทางท่านนายกอาจจะเรียนเชิญ
ท่านสมาชิกมาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในส่วนของการดำเนินการ เพราะว่าจะ
มีในส่วนของงบประมาณที่เราจะต้องโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ในการบริหาร
จัดการขยะ เพราะเดิมทีของเราจะอยู่ในค่าจัดการขยะทั่วๆ ไปเพ่ือที่จะได้เป็น
การจ้างเหมาเอกชนค่ะขออนุญาตนำเรียนท่านสมาชิกค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านชาญคณิตครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายชาญคณิต  มีจี๋   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายชาญคณิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ผมมีเรื่องอยู่ 

2 เรื่องนะครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องอุทกภัยที่ท่านได้ชี้แจงไปนะครับก็คือเรื่อง
ของน้ำท่วมเนี้ยที่บ้านของกระผมทุกท่านคงทราบกันดีว่าอยู่ปลายน้ำสุดของ
เทศบาลตำบลวังดินอยากจะเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกนะครับว่า
อยากจะให้ประสานทางเทศบาลลี้ เทศบาลป่าไผ่ ว่ามีน้ำมาจากตรงไหนบ้าง
และมีประตูน้ำที่ไหนบ้าง เช่น ที่ป่าจี้ก็ประสานทางเทศบาลป่าไผ่ให้ช่วยเปิด
ประตูระบายน้ำให้กว้างข้ึนก็ได้ครับ เพราะตรงนั้นเป็นประตูน้ำที่เก็บน้ำของเรา
ไว้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งน้ำจะไหลเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับประตูน้ำที่ป่าจี้เป็นหลัก    
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นะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับ เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องภายในตลาดนะครับ
อยากฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกนะครับเรื่องของนกที่อยู่บริเวณ
ตลาดสดนะครับก็คือมันจะไปทำรังอยู่แถวนั้นแล้วก็มีอย่างที่ทุกท่านทราบ   
นะครับมีรังนกมีอะไรตกมาผมเป็นห่วงสุขภาพของพ่ีน้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้า
ที่เข้ามาใช้บริการ เพราะมันจะมีขี้นกตกลงมาบ้างก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชนอยากจะฝากว่าในอนาคตอยากจะขอพิจารณาเรื่องนกในตลาดสด
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับท่านประธานครับ 

ขออนุญาตตอบคำถามของท่านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่าน สท.เก๊า 
นะครับประเด็นแรกเรื่องน้ำท่วมนะครับขณะนี้ก็ต้องนำเรียนท่านประธานผ่าน
ไปยังท่านสมาชิกนะครับว่าผมได้มีโอกาสประชุมที่อำเภอหลายครั้งไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์โควิด – 19 ก็ดีรวมถึงเรื่องของน้ำท่วมนะครับซึ่งสถานการณ์     

น้ำท่วมนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีว่าปริมาณน้ำที่ไหลมาส่วนหนึ่ง
มาจากปริมาณน้ำฝนทาง อ.ทุ่ งหั วช้ าง แล้ วทางเราก็ฝนตกหนักด้วย           
แต่ถ้าสมมตุิว่าทุกพ้ืนที่ไม่มีฝายผมเชื่อว่าน้ำมันก็จะไหลไปตามธรรมชาติของมัน
อยู่แล้ว แต่พอมีฝายซึ่งฝายก็มีอยู่หลายจุด เช่น ที่บ้านนากลาง ปวงคำ ป่าจี้  
ป่าไผ่ ห้วยแหน ต่างๆ ที่ไปในโซนทางโน้นนะครับ แต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่ที่   
น้ำท่วมในส่วนนี้ เนื่องจากว่าฝายที่ป่าจี้เปิด แต่เปิดไม่หมดครับพอเปิดไม่หมด
น้ำมันก็เอ่อนอง ถ้าเปิดหมดผมเชื่อว่าน้ำมันก็จะไหลไปตามธรรมชาติของน้ำลง
สู่ที่ต่ำ แต่เมื่อน้ำมันไม่มีที่ไปมันก็เลยเอ่อนองล้นในส่วนนี้เข้าท่วมทุ่ งนาของ    
พ่ีน้องประชาชน เคสอย่างนี้นะครับปี 64 ก็เช่นเดียวกันคล้ายกันในปี 54   
การเปิดประตูน้ำก็เปิดไม่หมดนะครับ และได้มีการประชุมที่อำเภอนะครับทาง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้มีคำสั่งและนโยบายให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม ท่านได้บอกว่าท่าน
ได้เห็นน้ำท่วม อ.ลี้ เป็นครั้งแรกของท่าน การรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านทาง
เฟสผ่ านรายการต่ างๆ  ท่ านก็ รับ รู้ อยู่ ต ลอด เวลาท่ านก็ เลยบอกให้              
ท่านนายอำเภอเป็นหลักในการที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 
ร่วมกันแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนของ อ.ลี้ ส่วนหนึ่งที่มีการชี้แจงก็คือเรื่อง
ของเทศบาลตำบลลี้ในส่วนของเหมืองฝายที่รับน้ำ แต่น้ำท่วมในจุดนั้นคือ    
น้ำเข้าอย่างเดียวน้ำไม่สามารถผ่านออกได้จะแก้อย่างไรอันนี้ก็ต้องไปนั่งคุยกัน
หรือแม้กระทั้งที่ดงดำก็เช่นเดียวกันข้อเสนอคล้ายๆ กันฉะนั้นปัญหาที่ต้องแก้ก็
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ต้องไปนั่งคุยกันทั้ง 10 องค์กร โดยมีท่านนายอำเภอลี้เป็นหลักเพ่ือจะนำ
แนวทางนโยบายของท่านผู้ว่าไปแก้ปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการผมเชื่อว่า
น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับและก็คิดว่าอีกไม่นานก็ต้องมานั่งคุยกันเรื่องของปัญหา
น้ำท่วมครับอันนี้ก็ขอนำเรียนให้กับท่านสมาชิก สท.เก๊า ได้รับทราบนะครับ 
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องขี้นกในตลาด 4 นะครับตรงนี้ก็ต้องขอนำเรียน
ผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนะครับว่าในส่วนของขี้นกขนนกต่างๆ นี้   
นะครับผมก็ได้ไปนั่งดื่มกาแฟตรงจุดนั้นกับพ่อค้าแม่ค้าอยู่เป็นประจำนะครับ 
ตอนนี้ทางเทศบาลเราพร้อมในการที่จะแก้ไขก็ทีการดำเนินการในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะทำตาข่ายดักนกก็จะมีนั่งร้าน มีตาข่าย ในส่วนนี้ก็จะ
ดำเนินการในส่วนของกองช่างเข้าไปดำเนินการนะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณ
ต้นปีงบประมาณนะครับประมาณวันที่ 1 ตุลา เป็นต้นไป ในการเข้าไปแก้ไข
ปัญหาเรื่องขี้นกขนนกนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านสุรศักดิ์ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายสุรศักดิ์  ยะป้อม   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุรศักดิ์ ยะป้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 ผมมีเรื่อง

ที่อยากฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร 2 เรื่องครับ ก็คือเมื่ อวันที่  9 
กันยายน ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนผ่านไปทางพ้ืนที่
ทางการเกษตรของหมู่ 4 ได้รับความเสียหายหลายจุดครับจุดแรกก็คือจุดที่เรา
จะสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายปางสีเซียนเกิดความเสียหายสัญจรผ่านไปผ่านมา
ลำบาก และจุดที่สองก็คือหนองน้อยจันทร์น้ำป่าไหลมาทำให้ถนนขาดตรงที่เรา
จะสร้างท่อลอดเหลี่ยมขณะนี้สัญจรผ่านไปผ่านมาไม่ได้ครับก็อยากจะให้ทาง
ฝ่ายบริหารได้เข้าไปตรวจสอบพ้ืนที่และซ่อมแซมสายทางก่อนที่จะถึงช่วงเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรประมาณเดือนพฤศจิกายนครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับท่านประธานครับ

ตามที่ท่านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามท่านสุรศักดิ์ ยะป้อม ที่ได้พุดถึงประเด็น
เรื่องของน้ำท่วมเมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมานี้ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์น้ำท่วม
เป็นภาพรวมๆ เป็นภาพใหญ่ที่ เหตุการณ์เกิดขึ้นทั่วทุกพ้ืนที่ทั่วภาคเหนือ     
บ้านเราก็ได้รับผลกระทบ เพราะปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะเยอะสร้างความ
เสียหายให้ถนนหนทางพอสมควรน้ำหลากน้ำไหลก็ค่อนข้างที่จะเยอะเราไม่
สามารถที่จะเบรคปริมาณน้ำที่ไหลมาได้ก็สร้างความเสียหายพอสมควร ฉะนั้น
ในส่วนนี้ที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงประเด็นท่อลอดเหลี่ยมที่ปางสีเซียนและถนน
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หนทางที่หนองน้อยจันทร์จะขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทางกองช่างได้ชี้แจง
ประเด็นนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรในส่วนของการดำเนินการเรื่องถนนหนทาง
ต่างๆ ครับ เรียนเชิญครับ 

นายปฐม  ปัญญา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม  ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบคำถาม

ของท่านสมาชิกสภาเรื่องถนนทางเข้าปางสีเซียนนะครับเราก็ได้ประสานกันมา 
2 - 3 ครั้งแล้วนะครับเรื่องเขตป่านะครับ ซึ่งถนนปางสีเซียนกับหนองน้อย
จันทร์อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าและ ส.ป.ก. แนวทางในการดำเนินงานผมคิดว่าจะต้อง
เข้าไปสำรวจความเสียหายก่อนนะครับ ถ้าสำรวจความเสียหายเสร็จแล้วก็จะ
เข้าไปขออนุญาตกับทาง ส.ป.ก. กับทางพ้ืนที่ป่านะครับ เดี๋ยวภายในอาทิตย์นี้
ผมจะเข้าไปสำรวจแล้วก็ปรึกษากับทางเจ้าของพ้ืนที่นะครับ ขออนุญาตชี้แจง
อย่างนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับ มีอีกไหมครับ เชิญท่านสุทินครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายสุทิน  มหาวงศ์   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสุทิน มหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2  ขอเสริม

เรื่องเสียงตามสายอีกสักนิดนะครับคือในปัจจุบันเครื่องเสียงตามสายชำรุดมาก
ทางพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนได้ฝากมาว่าทางปลายสายข่าวเกี่ยวกับทางราชการที่
ได้ประชาสัมพันธ์ไปไม่ค่อยได้ยิน ฉะนั้นผมคิดว่านายช่างของเราก็มีก็ให้     
นายช่างของเราสำรวจแก้ไขบางจุดไปก่อนก็ได้นะครับยังไงทางคณะกรรมการ
หมู่บ้านพร้อมที่จะช่วยในเรื่องของเสียงตามสายนะครับ เพราะสายมันชำรุด
เยอะเหลือเกินครับหมู่ 4 นี้แทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับผมก็ขอฝากทางผู้บริหาร
ได้พิจารณาอีกครั้งนะครับว่าช่างของเทศบาลเราก็มีก็พยายามว่าจะทำยังไงให้
เสียงมันดังทั่ว เพราะว่าหมู่ 4 มันเป็นหมู่บ้านที่กว้างนะครับผมขอฝากไว้เท่านี้
ครับขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับท่านประธานครับ

ตามที่ท่านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านสุทิน มหาวงศ์ ได้พูดประเด็น
เรื่องของเสียงตามสายนะครับก็ทางเทศบาลก็รับทราบเป็นอย่างดีอย่างที่ได้  
นำเรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าจะต้องเข้าไปร่วมกันแก้ไข เพราะว่าในหลายพื้นที่
มีปัญหาจริงๆ นะครับสายขาด สายเปื่อย บางทีบางครั้งคนที่มาเดินสายเคเบิ้ล 
สายอินเตอร์เน็ตไปตัดสายของเสียงตามสายเฉย โดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วมันเป็น
สายของเสียงตามสายก็มีนะครับ ฉะนั้นในจุดนี้เป็นปัญหาที่เราต้องร่วมช่วยกัน
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แก้ไขนะครับ เพราะว่าการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านเป็นเรื่องสำคัญทาง
เทศบาลก็เช่นเดียวกันในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ก็อยากให้พ่ีน้องประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับก็เป็นสื่ออีกทางหนึ่งตอนนี้ก็ทราบและจะนำไปคุย
กันแล้วก็บูรณาการร่วมกันระหว่างพ่ีน้องประชาชน สมาชิกสภา และเทศบาล
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีอีกไหมครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ผมขออนุญาตแจ้ง  

ท่านสมาชิกนะครับ เรื่องของผลงานที่เป็นการคัดเลือกขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 นะครับ ถ้าท่านยัง 
จำได้ในส่วนของโครงการที่ดำเนินโดยท่านปลัดเทศบาลโครงการขยะสร้าง
มูลค่ารักษาสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ชุมชนดิสฟอรแ์ชร์ที่ทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันผนึก
กำลังร่วมกันคิดร่วมกันทำคงจะทราบเป็นอย่างดีโครงการนี้เป็นโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศผลการ
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี      
พ.ศ. 2564 ในด้านของสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูนเรานะครับมีเทศบาลเดียว  
ก็คือเทศบาลตำบลวังดินที่ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีในการที่
เราเสนอผลงานต่างๆ ในการที่ชุมชนต่างๆ ที่มาช่วยกันคิดช่วยกันที่จะนำ
ชื่อเสียงในส่วนนี้ในการที่จะเป็นการคัดเลือกในการปฏิบัติงานดีเด่นขององค์กร
ของเราในด้านของสิ่งแวดล้อมก็ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ มีอีกไหมครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : ท่านประธานครับผมขออนุญาตพูดอีกเรื่องหนึ่งครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : ครับ ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับเทศบาลวังดินได้มีการดำเนิน 
นายกเทศมนตรีฯ การเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบของตลาด 3 ในส่วนของตลาด 4 และ

พ้ืนที่รอบตลาด 4 ด้วยนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่นำเรียนกับท่านสมาชิกนะครับก็คือ
เทศบาลตำบลวังดินจะดำเนินการจัดให้มีตลาดชุมชนซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนใน
ส่วนของตรงนี้ในส่วนของพ่ีน้องประชาชนส่วนหนึ่งที่อยู่เขตเทศบาลนะครับว่า
อยากจะมีพ้ืนที่ค้าขายภายในตลาดบ้าง เพราะว่าไม่มีพ้ืนที่จะขายจะมาวางใน
แต่ละล็อคแต่ละแผงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเวลาที่เจ้าของเขามาก็ต้อง

https://www.google.co.th/search?sxsrf=AOaemvK62PXTDYjaPJiuxh-d-i0ttQKMsg:1632491970622&q=%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjSnYfA4pfzAhUe4jgGHZK_BP8QBSgAegQIARA7
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ออกจากพ้ืนที่หรือต้องเช่าในราคาที่แพงกว่าปกติในแต่ละแผงนะครับก็มีการ
ร้องเรียนเรื่องในส่วนนี้ขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้พ่ีน้อง
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลวังดินได้มีพ้ืนที่การขายนะครับ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของตลาด 3 ถ้าท่านมาตลาดก็จะเห็นทันทีว่าตลาด 3 นี้  
แต่เดิมสมัยที่แล้วจะดำเนินการเป็นตลาดประชารัฐ แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการ
ให้มีตลาดประชารัฐได้ แล้วก็พ่ีน้องที่ค้าขายในจุดนั้นก็ได้ย้ายออกจากพ้ืนที่
ตลาด 3 แต่หลังจากนั้นพอตลาดประชารัฐผ่านไปแล้วพ่ีน้องที่อยู่ตลาด 4 ก็ขอ
พ้ืนที่ที่จะไปอยู่ในตลาด 3 เทศบาลก็อนุญาตนะครับ แต่ให้ไปอยู่เพ่ือขายของ
นะครับ เพราะว่าช่วงนั้นฝนตกก็เลยอนุญาตให้เข้าไปอยู่จนกระทั้งบัดนี้นะครับ
มีการจับจองพ้ืนที่ในตลาด 3 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตลาดเที่ยงคืน
จนถึง 6 โมงเช้านะครับเทศบาลก็โอเคครับ แต่เป็นการเช่าอยู่ที่ไม่มีหลักฐาน
การเช่านะครับก็อยู่ด้วยการเช่าด้วยการพูดการจาและมีการเก็บค่าเช่ากันไป  
นะครับ แต่หลังจากนั้นนะครับตั้งแต่ 8 โมง เป็นต้นไปตลาดจะว่างไม่มีคน
ค้าขายผมก็ได้มีการคิดรวมถึงประธานชุมชนตลาดก็ได้มีการคิดว่าจะให้พ้ืนใน
จุดนี้เป็นพ้ืนที่ที่ให้พ่ีน้องในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลวังดินได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ผัก ผลไม้ พืชผลต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำด้วยมือได้มาจำหน่ายวางขาย
ในพ้ืนที่ตลาด 3 ตั้งแต่ 8 โมงเป็นต้นไป ถ้าลูกค้ามีเยอะก็ดีจะได้มีการ
ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนะครับก็นำเรียนเรื่องนี้ให้กับท่านสมาชิกได้มีโอกาส
ไปพูดกับพ่ีน้องประชาชนว่าพ้ืนที่ในส่วนของตลาด 3 สามารถมาวางขายได้  
ไม่ต้องมีการจับจองเพียงท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลก็สามารถที่จะ     
นำสินค้ามาวางขายได้ ถ้ามาสายก็อาจจะต้องอยู่ห่างนิดหนึ่งก็วางขายตาม
หมายเลขท่ีท่านได้รับซึ่งวิธีการต่างๆ เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในส่วนของทีมผู้บริหาร
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลในส่วนของเรื่องตรงนี้นะครับก็นำเรียนให้ท่านทราบ 
และให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็จะมีการเปิด
จริงๆ ก็น่าจะเป็นวันที่ 1 ตุลาคม นี้นะครับในส่วนของวิธีการต่างๆ ก็คงจะได้
คุยกับทางผู้บริหารต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านสมชายครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายสมชาย  ฉิมบุญ   : กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายสมชาย ฉิมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 ผมขอเสนอ

ท่านนายกนิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของชุมชนตลาดมีพ่อค้า
แม่ค้ารายเดิมเข้ามาร้องเรียนเรื่องตลาดที่เขาขายอยู่นะครับ ถ้ามีกรณีที่มีตลาด
ใหม่เข้ามาอาจจะมีผลกระทบกับตลาดเดิมหรือทำให้ยอดขายลดลงผมก็เลย  
เน้นย้ำว่ากรณีตลาดชุมชนเนี้ยผมมีแนวคิดว่าน่าจะต้องทำระบบระเบียบ     
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นะครับเพ่ือสร้างมาตรฐานคิดว่าเราน่าจะใช้สินค้าชุมชนนะครับไม่ใช่มีนายทุน
มาซื้อสินค้าแล้วมาวางขายและก็ได้มีการจับจองหลายๆ ล็อคมันก็จะเข้ารูป
แบบเดิมนะครับก็คือมีการผูกขาด เพราะฉะนั้นเราต้องจัดให้มีการสร้างระบบ
ระเบียบอย่าง เช่น มีสินค้าชุมชนนะครับ มีการทำกะปิในชุมชน การทำอะไรก็
แล้วแต่ที่เป็นสินค้าชุมชนจริงๆ ซึ่งชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็เป็นการเปิด
โอกาสให้เขาได้จัดจำหน่าย มีพืชผักสวนครัวมาวางในพ้ืนที่เราต้องกำหนดให้
ชัดเจนไม่ยังงั้นในส่วนของตลาดเดิมที่เขาค้าขายอยู่เขาก็วิตกกังวลว่าถ้าเกิดมี
นายทุนมาจับจองพ้ืนที่แล้วก็มาขายสินค้าประเภทเดียวกับเขาก็จะเกิดปัญหา
ทะเลาะเบาะแว้งกันในชุมชน เพราะฉะนั้นเราต้องรู้วัตถุประสงค์ก่อนว่าตลาด
ประชารัฐเราก็ต้องใช้เงื่อนไขจริงๆ นะครับว่าถ้าไม่เข้าเงื่อนไขของสินค้าชุมชน
เราก็ไม่อนุญาตให้เข้ามาวางในพ้ืนที่ เพราะฉะนั้นในการทำกำหนดอย่างเช่น
บัตรให้แยกออกจากชุมชนหรือให้แยกออกจากตลาดที่อยู่เป็นตลาดเดิมเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความซ้ำช้อนนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดปัญหาขึ้นเราก็ได้มีการพูดคุย
กันก่อนหน้าแล้ว เพราะฉะนั้นเกิดการยอมรับภายในชุมชนตลาดนะครับในส่วน
ของผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารเทศบาล นายก ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเป็น
กรรมการว่าใครผิดใครถูก เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างความเข้าใจในชุนชน
ก่อนแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาขายเนี้ยรู้กติกาว่าสินค้าที่จะนำมาขายเนี้ย
เป็นสินค้าประเภทไหน เพราะฉะนั้นผมขอฝากท่านผู้บริหาร ท่านประธานสภา
ช่วยพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็ให้เป็นเรื่องวาระในการคุยกันให้ละเอียดมากขึ้น    
นะครับก่อนที่จะดำเนินการประกาศใช้มาตราการนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ครับขอบคุณครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร  สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ครับท่านประธานครับ

ก็อย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดไว้นะครับว่าในส่วนนี้นำเรียนได้เลยนะครับว่ามี
คณะกรรมการที่จะพูดจากันและตั้งกฎกติกากันไว้นะครับ ซึ่งอย่างที่กระผมได้
นำเรียนตั้งแต่ต้นว่าเราจะไม่มีการจับจองนะครับเราจะให้พ่ีน้องประชาชนใน 4 
หมู่บ้านได้มีโอกาสมาค้าขาย เพราะอย่างถ้าเราสังเกตได้เลยว่าหลังจากที่ตลาด
เช้ามืดตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนถึงเช้าเนี้ยนะครับเขาเลิกขายในพ้ืนที่มันไม่มีอะไร
เลยมีแต่โต๊ะเก้าอ้ีบางคนมองว่าเหมือนตลาดร้างไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลย 
เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดำเนินการเพ่ือให้เกิดรายได้ในส่วนนี้กับทางเทศบาล 
เพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราสามารถทำให้พ่ีน้องประชาชนมีรายได้มากขึ้น
ส่ วนการเจรจาต่ างๆ ผมเชื่ อว่าต้องมีที่ กระทบกับทางตลาด 4  บ้ าง            
นะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าพ่ีน้องประชาชนส่วนหนึ่งเขามองว่าตลาดของเรา
ขายสินค้าแพง ขายผักขายผลไม้แพง เราจะทำยังไงเพราะว่ามันอยู่ในใจเขา   
นะครับ แต่มันเหมือนว่าทำให้เราต้องมาปรับปรุงอะไรบางอย่างหรือไม่ 






