
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 256๔ 

วันศุกร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง ชั้น 2 

------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมควร  มาลากอง ต าแหน่ง    ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง  
2. นายสาโรจน ์  หล่าเพชร ต าแหน่ง    รองประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง  
3. นางสาวสุดารัตน ์ บุตะเขียว ต าแหน่ง    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
4. นายเอี่ยม  บุตรสาลี  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
5. นายณฤพล  โครตภูเขียว ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
6. นางนวนระออง แสวงรัตน์ ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
7. นายอดุลย์  พิมพ์สราญ        ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
8. นายสวัสดิ์    บุตะเขียว ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
9. นายสุวิทย ์  วานนท์  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
10. นางสงวน  มุนนท์  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
๑๑. นางพุธ  ผ่านค า  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายกุหลาบ  เกิดมงคล ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายยุทธศาสตร์   วัชรธนาคม      ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรี 

 2. นายวิทยา          หล่าเพชร ต าแหน่ง    รองนายกเทศมนตรี  
3. นางศิริพรรณ  บุตะเขียว ต าแหน่ง     รองนายกเทศมนตรี 
4. นางหนูพาด  แก่นสุข  ต าแหน่ง    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายน้อย    พลเดช  ต าแหน่ง    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖. นายค าพอง  คลองพวก ต าแหน่ง    ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายธิติวัตน ์  โชคบัณฑิต ต าแหน่ง    ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายมังกร  เจริญเกียรติ ต าแหน่ง    ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายสุพจน์     ศิลาบุญ  ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองช่างรักษาราชการแทน 

           ปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง 
๑๐. พ.จ.อ. เอก  ภูมิพัฒนโชติ ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักปลัด 
๑๑. นายโกสินทร ์ บุตะเขียว ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๒. นายธินกร  เชื้อในเขา ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองเกษตร 
๑๓. นายวิทวัส  เพชรล้ า  ต าแหน่ง    นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนช านาญการ 
๑๔. นางวิรากานต์   กู่ชัยภูมิ           ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
๑๕. นายนพดล       จานชมภู         ต าแหน่ง    นายช่างโยธาช านาญงาน 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว
(เลขานุการสภาฯ) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขณะนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุ
ทอง ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาเทศบาลอันทรง
เกียรติแห่งนี้ จ านวน ๑๑ ท่าน ลา ๑ ท่าน คือ ท่านกุหลาบ เกิดมงคล 
เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด - 19 ครบองค์ประชุม ล าดับต่อไป ขอกราบ
เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัยค่ะ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

 

       เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้า
ส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอ่ืนกระผมต้องขออภัย
ที่ต้องเลื่อนการประชุมจากเดิมวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็น  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม 256๔ เพระติดปัญหาเรื่องเอกสารในการประชุมนิด
หน่อย ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ในลับดับต่อไปเป็นการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 256๔ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือเห็นชอบและตรา
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕ กระผมขอเปิดการ
ประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

 

       ผมไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ท่านนายกฯ มีเรื่องแจ้งให้ทราบไหมครับ 
เชิญท่านนายกครับ  

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ทราบ  
           เรื่องที่ ๑ ขอน าเรียนว่างบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับปี 2565 
ได้จ านวนหนึ่งโครงการเป็นถนนสายหนองคัน – หนองขามป้อม ระหว่าง
ทาง 2.5 กิโลเมตร จ านวนเงิน 65 ล้านบาท ซึ่งก็คงด าเนินการอย่างช้า
ที่สุดก็คงเป็นสิ้นปีนี้ที่จะได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
           เรื่องที่ ๒ เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเมื่อปี ๒๕๖๔ ที่เหลือ แปด
แสนกว่าบาท ทางกรมได้อนุมัติให้ใช้เงินก้อนนี้ เราก็จะได้ถนน ๒ เส้นนะ
ครับ คือ เส้นห้วยยางเหนือ 5 เมตร ยาว 159 เมตร รวมเงิน 430,000 
บาท และเส้นบ้านธาตุ - ตลาดรินทอง 5 เมตร ยาว 159 เมตร ยอดเงิน
เท่ากัน คือ 430,000 บาท 
           เรื่องที่ ๓ ในส่วนของงบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
๒๕๖๔ ซึ่งเราก็เหลือระยะเวลาอีกหนึ่งเดือนในปีงบประมาณนี้ โครงการใน
ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานเราได้ด าเนินการเกือบหมดแล้วนะครับ เหลือแค่ร่อง
น้ า หมู่ ๔ เราก าลังด าเนินการอยู่ ด าเนินการเสร็จก็จะเป็นวิธีการเบิกจ่าย 
ส่วนงบทุนส ารองทุนสะสม เราด าเนินการท าทุกโครงการแล้ว ทุกเส้นทุก
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สายแล้วนะครับ          
           เรื่องที่ ๔ ขอน าเรียนเรื่องสถานการณ์โควิด - 19 ของต าบลเรา 
ซึ่งได้มีการประชุมในวันที่ ๗ สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเคสคัตเตอร์ที่
งานศพของบ้านห้วยหอย ซึ่งมีคนกลับมาจากกรุงเทพฯ กลับมาแล้วไม่กัก
ตัวตามมาตรการแล้วติดแม่ครัวหนึ่งคนที่ท ากับข้าวในงานศพ ท าให้มีกลุ่ม
เสี่ยงสูงจ านวน 100 คน ที่ต้องท าการสวอป เพ่ือตรวจหาเชื้อโควิด - 19 
ผลออกมามีผู้ติดเชื้อหนึ่งคน คือ ลูกชายของแม่ครัว ทางอ าเภอก็ไม่ยอม 
ด าเนินการแจ้งความกับผู้ที่กลับมาจากกรุงเทพฯ และท าการปิดหมู่บ้าน
อย่างน้อย 14 วัน ให้มีการตั้งด่านห้ามคนนอกเข้า คนออกก็ต้องขออนุญาต
ผู้ใหญ่บ้าน ในส่วนของสภาฯ เรา ก็ต้องฝากในเรื่องของการเดินทางไปใน
พ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่สีแดง รวมถึงพนักงาน ข้าราชการเราด้วย หากมีการ
เดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่สีแดงมา ก็อยากให้ท าการกักตัวแจ้งกันด้วย
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดนะครับ ในการจัดงานศพก็มีหนังสือจากอ าเภอ 
มีการประชุมกัน ก็อยากให้จัดแบบกระชับ การสวดอภิธรรมศพ จากเดิม
สามคืน ก็ให้เหลือหนึ่งคืน ถ้าเป็นไปได้ก็ขอความร่วมมือการกินข้าวในงานก็
ให้ท าเป็นเข้ากล่อง ในการเก็บท าบุญตักบาตรก็ไม่ต้องเว้นวันเพราะช่วงนี้
เป็นช่วงที่เราต้องท าการตามมาตรการทุกอย่างเพ่ือป้องกัน การแพร่ระบาด
ก็ขอฝากไว้ด้วยครับ ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่ดีข้ึน มีประชาชนที่เดินทาง
กลับมาจากกรุงเทพฯ ก็เยอะ อย่างบ้านฝายพญานาคก็เสี่ยงสูงเพราะมีผู้ที่
กลับมาจากกรุงเทพเยอะ วันนี้ก็มีไปตรวจเชื้อโควิด - 19 จ านวน ๕ - ๖ 
คน ไปตรวจส่วนใหญ่ก็จะมีผล คือ ติดเชื้อโควิด - 19 ก็ขอฝากให้ระวังกัน
ด้วยนะครับ ดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคน ก็คงน าเรียนเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ   
        

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอขอบคุณทางท่านนายกฯ ที่ได้น าเรียนเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านรับผิดชอบต่อสังคมช่วยกันนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง สมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2564 ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งหนังสือให้
ทางสมาชิกสภาฯ ได้อ่านทบทวน อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้
อ่านทบทวน มีข้อความใดท่ีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง เชิญสมาชิกครับ  
 

นายสุวิทย ์วานนท์ 
(สมาชิกสภาฯ เขต  2) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายสุวิทย์ วานนท์ สมาชิกสภาฯ เขต  2 ขอเปลี่ยนข้อความใน
หน้า 10 ครับ จาก “บ้านตาดทอง” เป็น “บ้านตาดภูทอง” และจาก 
“หนองกรุงศรี ม. ๖” เป็น “บ้านตาดรินทอง ม. ๖” ตรวจสอบข้อมูลตรงนี้
ด้วยครับ ชื่อวัดด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 

นายเอี่ยม บุตรสาลี  
(สมาชิกสภาฯ เขต  1) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดู 
กระผม นายเอ่ียม บุตรสาลี สมาชิกสภาฯ เขต  1 รายงานการประชุมใน
หน้าที่ 3 , 4 , 5 เล่มเก่านะครับ ขออนุญาตชี้แจงในการเลือกตั้งกรรมการ
พัฒนาการคัดกรองต่อมาออกมาตั้งคณะกรรมการการประเมินแผนพัฒนา
ซึ่งขาดไปสองท่านนะครับเพราะในเล่มรายงานมีแต่นางค าขอแนะน าครับ
ก่อนที่จะส่งให้ท่านสมาชิกสภาลองท าซักเล่มหรือสองเล่มแล้วตรวจสอบ
ก่อนค่อยน าส่งหากท าการส่งแล้วจะเป็นการแก้ไขจ านวนมากก็ขอฝากด้วย
นะครับขอบคุณครับ 
 

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของรายงานการประชุมสภาฯ อยาก
เสนอนะครับ ว่าต่อไปอยากให้เลขานุการสภาฯ มาตรวจก่อนทุกครั้ง ก่อนที่
จะน าส่งเอกสาร ทางพนักงานก็จะได้สบายใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ตามท่ีท่านนายกฯ น าเรียนต่อสภาฯ ส าหรับเรื่องการบันทึกรายงาน
การประชุมสภาฯ มีท่านอื่นจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
อีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม 
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ๓.๑ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 (ขั้นรับหลักการ) เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงต่อสภาฯ
ครับ เชิญครับ       
         

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลธาตุทอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจ าปีต่อ
สภาเทศบาลต าบลธาตุทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลต าบลธาตุทอง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ 
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  
 
 



- 5 - 
 

       1. สถานะการคลัง  
          1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้  
            1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 37,290,177.04 บาท  
            1.1.2 เงินสะสม จ านวน 41,335,567.07 บาท  
            1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 20,652,99248 บาท  
            1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท  
            1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 8 
โครงการ รวม 52,281.75 บาท  
          1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
       ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
          2.1 รายรับจริง จ านวน 71,850,576.79 บาท ประกอบด้วย  
            หมวดภาษีอากร จ านวน 46,063.70 บาท 
            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน
271,618.30 บาท 
            หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 498,112.96 บาท 
            หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน
0.00 บาท 
            หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 216,480.00 บาท 
            หมวดรายได้จากทุน จ านวน 21,000.00 บาท 
            หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 29,347,831.83 บาท 
            หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 41,449,470.00 บาท 
          2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
169,869.00 บาท  
          2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 60,416,553.58 บาท ประกอบด้วย  
            งบกลาง จ านวน 21,270,353.00 บาท 
            งบบุคลากร จ านวน 17,741,969.52 บาท 
            งบด าเนินงาน จ านวน 11,304,131.06 บาท 
            งบลงทุน จ านวน 7,112,100.00 บาท 
            งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,968,000.00 บาท 
            งบรายจ่ายอื่น จ านวน 20,000.00 บาท 
          2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ จ านวน 169,869.00 บาท  
          2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 
11,262,200.00 บาท  
          2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท  
          2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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       ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
       1. รายรับ (ประมาณการ ปี 256๕) 
          รายได้จัดเก็บเอง  
            หมวดภาษีอากร จ านวน 45,000.00 บาท 
            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 
254,500.00 บาท 
            หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 321,800.00 บาท 
            หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 105,000.00 บาท 
            หมวดรายได้จากทุน  จ านวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
          รวมรายได้จัดเก็บเอง จ านวน ๗๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท 
          รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 29,145,000.00 บาท 
          รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 29,145,000.00 บาท 
          รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  
            หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 41,118,700.00 บาท 
         รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
41,118,700.00 
         รวม 71,000,000.00 บาท 
 

       2. รายจ่าย (ประมาณการ ปี 2565) 
          จ่ายจากงบประมาณ  
            งบกลาง จ านวน 23,339,307.00 บาท 
            งบบุคลากร จ านวน 21,471,118.00 บาท 
            งบด าเนินงาน จ านวน 9,412,470.00 บาท 
            งบลงทุน จ านวน 13,508,105.00 บาท 
            งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,269,000.00 บาท 
            งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
          รวมจ่ายจากงบประมาณ จ านวน  71,000,000.00  บาท 
 

       บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565  
       ด้านบริหารทั่วไป  
            แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,267,708 
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,327,600 
       ด้านบริการชุมชนและสังคม  
            แผนงานการศึกษา 12,544,740 
            แผนงานสาธารณสขุ 3,633,240 
            แผนงานสังคมสงเคราะห์ 962,000 
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            แผนงานเคราะหแ์ละชุมชน 3,167,820 
            แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 45,000 
            แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 40,000 
       ด้านการเศรษฐกิจ  
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,729,805 
            แผนงานการเกษตร 942,780 
       ด้านการดาเนินงานอื่น  
            แผนงานงบกลาง 23,339,307 
       งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น71,000,000 
       จึงขอน าเรียนต่อสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เพ่ือพิจารณาในการ
ตัดสินใจรับร่างต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ทางคณะผู้บริหารก็ได้ชี้แจงแถลงร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านนายกฯ ครับ กระผมขอเรียนถามครับ 
อย่างรายรับเรารับจริงปี ๒๕63 , ๒๕64 ของหมวดค่าท าเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต ปี ๒๕๖๔ ประมาณการ 254,440 บาท ประมาณการปี 
๒๕65 เพ่ิมมา 100 บาท ทีนี้มีอีกหลายรายการหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
เราประมาณการของปี 2565 นี้ต่ ากว่าปี 2564 , 2563 สาเหตุที่เรา
ประมาณการรายรับต่ ากว่านี้เพราะอะไรครับ ขอบคุณครับ 
 

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของการตั้งงบประมาณตรงนี้จะเป็น
ขององค์การโครงการตั้งจะตั้งลักษณะที่ว่าของปี 2564 เข้าไม่ถึง ปี 
2565 ก็จะน้อยลงถ้าหากรับเกินก็ไม่เป็นไร ในส่วนของการตั้งถ้าได้เกินก็
ได้อยู่แล้ว อย่างปี 2564 เราตั้งไว้สูงแล้วได้น้อยกว่าพอปี 2565 เราเลย
ตั้งต่ ากว่านะครับ ส่วนพวกเงินอุดหนุนทั่วไปอย่างปี 2564 ตั้งไว้น้อยปีนี้
ตั้งไว้เยอะ เพราะเงินเข้าเกินอย่างสมมติว่ารายรับจริงตอนนี้ 
71,000,000 บาท เราตั้งจริงๆ 65,500,000 บาท ในเรื่องทั่วไป
กระผมจะได้รายงานรายรับรายจ่ายของปีประมาณเดือนสิงหาคมอยู่ครับ ก็
ขอน าเรียนต่อสภาฯ เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ นะครับ ท่านนายกก็ได้น าเรียนชี้แจง
รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 ให้กับ
สมาชิกสภาได้รับทราบแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ
เชิญครับ 
 

นายอดุลย ์พิมพ์สราญ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายอดุลย์ พิมพ์สราญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ในร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ผมขอขอบคุณ
ท่านนายกฯ ที่บรรจุหมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะซื้อรถดับเพลิงเสริมคันเก่า 
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ผมคิดว่าเป็นการตั้งรับที่ดีมากครับ ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นวันไหน งบที ่
๒ งบหมวดก่อสร้างทางสมาชิกก็เห็นด้วย ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชน
สุดท้ายนี้กระผมจะให้ความร่วมมือร่วมกับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ทั้งสองเขต
เพ่ือพัฒนาต าบลของเราให้เจริญก้าวหน้าทุกด้าน เหมือนแกปีท่ีผ่านมาโดย
การน าของท่านยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทองครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

      ขอขอบคุณท่านอดุลย์ครับ มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ 
 

นายเอี่ยม บุตรสาลี  
(สมาชิกสภาฯ เขต  1) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายเอ่ียม บุตรสาลี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 ผมเห็นด้วยนะครับ เห็นด้วยกับทุก
โครงการมีโครงการหนึ่งโครงการใหญ่ เราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืนได้ไหมครับ 
ส าคัญไหมนะครับ โครงการ 6,500,000 บาท โครงการรถดับเพลิง ผม
อยากขอให้รอก่อนแล้วน ามาสร้างอาคารใหม่ให้หน่วยงานของเรา ผมอยาก
เปลี่ยนให้มาท าตรงนี้ รถดับเพลิงผมก็เห็นด้วยนะครับ มันจ าเป็นถ้าเหตุมัน
เกิด ถ้ามันไม่เกิดก็จะจอดไว้เฉยๆ ผมก็เห็นด้วย เราจะสร้างตรงที่ส าคัญ
ก่อนได้ไหม อยากจะสร้างอาคารใหม่ ๒ ชั้น เราพักตรงนั้นมาสร้างตรงนี้
ก่อนได้ไหมครับ ก็ส าคัญมากอยู่นะครับ มันเป็นหน้าเป็นตา รถดับเพลิงก็
เป็นหน้าเป็นตาเมื่อเกิดเหตุ ผมก็เห็นด้วยเอาที่ส าคัญก่อนได้ไหมครับ
ขอบคุณครับ 
 

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ในส่วนของการจัดตั้งทุกอย่างเราก็ได้บันทึกนอกรอบกันแล้วว่า
ฝ่ายบริหารจะท าอะไรก่อน ซึ่งนโยบายที่ผมแถลงก็คือเรื่องรถดับเพลิง เรื่อง
อาคาร ในความจ าเป็นเร่งด่วนก็ต้องน าเรียนว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนจริงก็
ต้องเป็นรถดับเพลิง ในส่วนพนักงานกระผมขอน าเรียนว่ามีแอร์ทุกห้อง 
เวลาฝนตกก็ไม่มีอะไร อันนี้เป็นการเร่งด่วน ทางฝ่ายบริหารเสนอนะครับก็
คือคุยกันแล้ว ถ้าหากมาเปลี่ยนตอนนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ใน
ขั้นตอนรับหลักการ จริงๆ การอภิปรายเราอธิบายเรื่องหลักการต่างๆ นะ
ครับ อธิบายในโครงการ ท่านต้องไปในเรื่องการญัตติใช่ไหมครับ ตาม
ระเบียบจริงๆ ก็ขอน าเรียนสภาฯ ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่
มีผมขอปิดอภิปรายนะครับ 
       ทางสภาก็เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเมื่อเรารับหลักการแล้ว
ผมขออนุญาตสมาชิกสภาฯ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ก าหนดไว้ว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน
ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อผู้จะท า
หน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 
 

นายอดุลย ์พิมพ์สราญ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายอดุลย์ พิมพ์สราญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ขอเสนอให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ ท่านครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอให้
สมาชิกสภาฯ เสนอได้เลยครับ 
 

นางพุธ ผ่านค า 
(สมาชิกสภาฯ เขต  ๒) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ดิฉัน นางพุธ ผ่านค า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ขอเสนอท่าน อดุลย์ 
พิมพ์สราญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอผู้รับรองด้วยครับ 
๑. นางนวนระออง  แสวงรัตน์         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
๒. นายสุวิทย์  วานนท์     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ 
 

เชิญท่าน ณฤพล โครตภูเขียว ครับ 
 

นายณฤพล โครตภูเขียว  
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายณฤพล โครตภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ขอเสนอ
ท่าน พุธ ผ่านค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอผู้รับรองด้วยครับ 
๑. นางสงวน   มุนนท ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
๒. นายเอี่ยม   บุตรสาลี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ 
 

เชิญท่าน อดุลย์  พิมพ์สราญ ครับ 
 

นายอดุลย์  พิมพ์สราญ  
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายอดุลย์  พิมพ์สราญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ขอเสนอท่าน 
สงวน มุนนท์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
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นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอผู้รับรองด้วยครับ 
๑. นายณฤพล  โครตภูเขียว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
๒. นางพุธ       ผ่านค า        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
ผู้รับรองถูกต้องครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง    

 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       เราได้คณะกรรมการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปสภาฯ 
ต้องก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการยื่นค าแปรญัตตินะครับ ห้วง
ระยะเวลายื่นค าแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับ
หลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 ท่านสมาชิก
สภาฯ เห็นควรว่ารับค าแปรญัตติวันไหน เวลาเท่าไหร่ และสถานที่ใด เชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอครับ 
    

นายอดุลย ์พิมพ์สราญ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายอดุลย์  พิมพ์สราญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ขอให้ท่าน
ประธานสภาฯ เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่เลยครับ ขอบคุณครับ 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ถ้าอย่างนั้น กระผมขอก าหนดเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติ รับค า
แปรญัตติจากทางสมาชิกสภาฯ เป็นพรุ่งนี้ คือวันที่ 14 สิงหาคม 2564 
เวลา 10.20 – ๑๖.๐๐ น. ที่ห้องสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง และวันที่ 
15 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติพร้อมด้วย
สมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นค าแปรญัตติร่วมประชุม เพ่ือหาข้อยุติ หลังจากนั้น
คณะกรรมการแปรญัตติเสนอต่อประธานสภาฯ ประธานสภาฯ ยื่นต่อคณะ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา ถ้าหากหาข้อยุติได้ กระผมขอนัดประชุมในวันที่ 16 
สิงหาคม 2564 เพ่ือท าการแปรญัตติในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ วันที่ 16 
สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 
เชิญครับ 
        

นายอดุลย ์พิมพ์สราญ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายอดุลย์  พิมพ์สราญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ขอเสนอวัน
การประชุมสภาฯ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       มีสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ เชิญท่านนายก
ครับ 
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นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเสนอให้ประธานสภาฯ ยื่นค าแปรญัตติต่อ
ผู้บริหารในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และประชุมสภาฯ ในวาระท่ี ๒ ขั้น
แปรญัตติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เพราะในวันที่ 17 สิงหาคม 
2564 ทางฝ่ายบริหารติดประชุมไม่สามารถประชุมสภาฯ ได้ครับ ขอบคุณ
ครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มี
กระผมจะสรุปนะครับ 
 

นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว 
(เลขานุการสภาฯ) 

       ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.20 – 16.00 น. 
คณะกรรมการแปรญัตติรอรับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ ที่ห้องสภา
เทศบาลต าบลธาตุทอง วันที่ 15 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่วมกับสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นค าแปรญัตติร่วมประชุมปรึกษาหารือหาข้อยุติ
และเสนอต่อประธานสภาฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ประธานสภาฯ 
จะส่งรายละเอียด มติของคณะกรรมการแปรญัตติให้กับคณะผู้บริหาร และ
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นการประชุมสภาฯ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปร
ญัตติ แล้วจะมีการลงมติไปพร้อมกันนะคะ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

        3.2 เรื่องพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 (ส านักปลัด)  
เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงต่อสภาฯ ครับ 
 

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของส านักปลัด จะเป็นเรื่องกล้องวงจร
ปิด เนื่องด้วยมาตรฐานครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไม่เยอะนะครับ แต่
จ านวนเงินเท่าเดิม คือ 500,000 บาท ก็ขออนุญาตใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ซึ่งกล้องวงจรปิด ผมได้เสนอเข้าสภาฯ ตั้งแต่สมัยที่แล้วซึ่งรอบนี้
เป็นรอบที ่๒ เนื่องด้วยมาตรฐานครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแต่จ านวนเงินเท่าเดิมนะ
ครับ เราต้องตั้งตามระเบียบของครุภัณฑ์ก็ต้องน าเรียนต่อสภาฯ เพ่ือให้สภา
ฯ พิจารณาครับ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
       ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ตามรายละเอียด ดังนี้  
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       ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง  
          ข้อความเดิม  
               1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง
ส าหรับติดตั้งภายนอก อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป
และงานอ่ืนๆ จ านวน 4 ชุดๆ ละ ราคา 22,000 บาท เป็นเงิน 88,000 
บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter vso Infrared Cut-off Removable (ICR) 
ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
-มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี 
(Color) และไม่ มากกว่า 0.03 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า 
(Black/White) มีขนาดตัวรับ ภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 
ผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่า ความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 
มิลลิ เมตร สามารถตรวจจับความ เคลื่ อนไหวอัตโนมัติ  ( Motion 
Detection) ได้ สามารถแสดงรายละเอียดของ  
- ภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 
Super Dynamic Range) ได้  
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่าง น้อย 2 แหล่ง 
ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย สามารถ
ใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ ช่องเชื่อมต่อ ระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือกว่า และ 
สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power Over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 
หรือติดตั้ง อุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ได้มาตรฐาน IP66 
สามารถ ท างานได้อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย สามารถใช้
งานกับ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP, SNMP, RTSP, 
IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ า
แบบ SD Card e MicroSD Card se Mini SD Card no Software 
Development Kit (SDK) vso Application Programming Interface 
(API) avans ถูกต้อง  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อใช้งาน  
- ผู้ผลิตต้องได้รับ มาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการ บริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ 
               2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง 
ส าหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงาน อ่ืนๆ จ านวน 3 ชุดๆ 
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ละราคา 61,000 บาท เป็น เงิน 183,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- สามารถท าการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย (Tilt) 
กับ ระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และ การย่อขยาย 
(Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 30 เท่า  
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี 
(Color) และไม่มากกว่า 0.005 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า 
(Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติMotion Detection ได้  
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง 
(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66  
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP, SNMP, 
RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย  
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD 
หรือ Mini SD Card - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ 
Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ 
             3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพ  
- จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้
ตาม มาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า ได้รับมาตรฐาน Onvif 
(Open Network Video Interface Forum)  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถท างานได้ตาม 
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มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power Over Ethernet) 
ในช่อง เดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง สามารถบันทึกภาพและส่ง
ภาพเพ่ือ  
- แสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 
pixel หรือไม่ น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน 
“HTTP หรือ HTTPS SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้ เป็น
อย่างน้อย มีหน่วยจัดเก็บ ข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 
TB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้  
- Software Development Kit (SDK) va Application Programming 
Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย
ได ้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ  
              4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 16 ช่อง ราคา 57,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ  
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 
หรือดีกว่า  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน 
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power Over Ethernet) ในช่อง 
เดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง  
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพ
สูงสุดไม่ น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 
pixel  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, NTP หรือ 
SNTP, SNMP, RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance 
Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ ต้องมี 
Software Development Kit (SDK) vẫo Application Programming 
Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย
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ได้  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ  
              5. ค่าติดตั้งระบบควบคุม ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ค่า
เสาติดตั้งกล้องและ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ พร้อมประกันผลิตภัณฑ์
เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่า 2 ปี เป็นเงิน 150,000 บาท  
 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิด) 
 
          ข้อความใหม่ 
              1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายนอก อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
และงานอ่ืนๆ จ านวน 4 ชุดๆ ละ ราคา 22,000 บาท เป็นเงิน 88,000 
บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียด ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) ใช้
เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
ส าหรับการบันทึกภาพได้ ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ มีความไว
แสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่
มากกว่า 0.03 LUX ส าหรับการแสดงภาพ ขาวด า (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 - มี ผลต่างค่าความ
ยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
- สามารถ แสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide 
Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ สามารถส่งสัญญาณ
ภาพ (Streaming) ไป แสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง ได้รับมาตรฐาน Onvif 
(Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่าง น้อย  
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ มีช่อง 
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at (Power Over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ ตัวกล้องได้
มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์ เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่
ได้มาตรฐาน IP66  
- สามารถท างานได้ที่ อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP, SNMP, 
RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย มี ช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลง
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หน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - 
Software Development Kit (SDK) vẫa Application Programming 
Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ได้รับมาตรฐานด้านความ ปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งาน  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ 
               2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง 
ส าหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงาน อ่ืนๆ จ านวน 3 ชุดๆ 
ละราคา 61,000 บาท เป็น เงิน 183,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- สามารถท าการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย (Tilt) 
กับ ระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และ การย่อขยาย 
(Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 30 เท่า  
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี 
(Color) และไม่มากกว่า 0.005 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า 
(Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติMotion Detection ได ้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power Over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง 
(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66  
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย - สามารถ
ใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, NTP หรือ SNTP, SNMP, RTSP, 
IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย  
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD 
Card หรือ Mini SD Card  
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
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คุณภาพ 
               3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โดยเฉพาะ  
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตาม มาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 
หรือดีกว่า ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 
Forum)  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง  
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพ
สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 
pixel  
- สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ 
SNTP, SNMP, RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance 
Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB - มี ช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) via Application 
Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย
ได ้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ  
               4. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 16 ช่อง ราคา 57,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือ
ดีกว่า  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power Over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง  
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพ
สูงสุดไม่ น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 
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pixel  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, NTP หรือ 
SNTP”, SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance 
Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB Hard  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ ต้องมี 
Software Development Kit (SDK) va Application Programming 
Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย
ได ้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ  
               5. ค่าติดตั้งระบบควบคุม ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ค่า
เสาติดตั้งกล้องและ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ พร้อมประกันผลิตภัณฑ์
เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่า 2 ปี เป็นเงิน 150,000 บาท  
 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิด) 
        

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเรื่องกล้อง
วงจรปิด ส านักปลัด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มีท่านใดจะอภิปรายไหม
ครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม 
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง   
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       3.3 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)(ส านักปลัด) เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงต่อสภาฯ ครับ 
เชิญครับ 
 

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของการโอนงบของกองช่าง เพ่ือไปเข้า
งบกลางเพ่ือไปจ่ายเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพเราตั้งไว้ไม่พอหลักๆ คือเอาเงินที่
เหลือจากโครงการแต่ละโครงการเอาเงินมารวมกันไว้ที่งบกลาง เพ่ือน าจ่าย
เบี้ยยังชีพ ก็ขออนุญาตอ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยในข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ในส่วนของโครงการที่โอนมีทั้งหมด 27 
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โครงการ แต่มีโครงการที่ฝ่ายบริหารได้โอนคือรายการที่ ๕ นะครับ ที่
กระผมได้น าเรียนนอกรอบไปหนึ่งครั้งแล้วว่าการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 200,000 บาท ทางฝ่ายบริหารยังไม่ท านะครับ ถ้าเราไม่
โอนตรงนี้เบี้ยยังชีพก็จะไม่พอ เราก็ต้องเสียสละเพ่ือให้ประชาชนของเรา
ไม่ให้มีปัญหาในการจ่ายเบี้ยยังชีพกับงบประมานของเรา ส่วนที่เหลือผม
ยกตัวอย่าง เช่น โครงการที ่๑ งบลงทุนโต๊ะประชุมเหลือ 4,500 บาท จึง
น าเรียนต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาต่อไปครับ ตามรายละเอียด ดังนี้  
          ส านักปลัดฯ  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบ
กลาง ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอถือ
จ่าย  จึงขอโอนงบประมาณ เพ่ิม - ลด   ตามรายการดังนี้  

รายการที่ 1 
โอนลด 

          แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะประชุมหน้าเหล็ก งบประมาณ
อนุมัติ 75,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 4,500.-บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 4,500.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,218,954.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 4,500.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,223,454.- บาท  
 

รายการที่ 2 
โอนลด 

          แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา  จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง
พร้อมติดตั้ง  งบประมาณอนุมัติ 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 1,600.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 1,600.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน 0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,223,454.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 1,600.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,225,054.- บาท  
 

รายการที่ 3 
โอนลด 

          แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
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และสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งบประมาณอนุมัติ 250,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
18,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 18,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,225,054.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 18,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,243,054.- บาท  
 

รายการที่ 4 
โอนลด 

          แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะ งบประมาณ
อนุมัติ 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 9,000.-บาท ขอโอน
ลดครั้งนี้ 9,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,225,054.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 9,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,252,054.- บาท  
 

รายการที่ 5 
โอนลด 

          แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลธาตุทอง  งบประมาณอนุมัติ 200,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 200,000 .-บาท ขอโอนลดครั้งนี้  200,000. -บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,252,054.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 200,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,452,054.- บาท  
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รายการที่ 6 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (K) งบประมาณอนุมัติ 30,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 30,000 .-บาท ขอโอนลดครั้ งนี้  30 ,000. -บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,452,054.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 30,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,482,054.- บาท  
 

รายการที่ 7 
โอนลด 

          แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านธาตุ
กลาง หมู่ที่ 9 งบประมาณอนุมัติ 226,600.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 15,600.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 15,600.-บาท  งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,482,054.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 15,600.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,497,654.- บาท  
 

รายการที่ 8 
โอนลด 

          แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
กุงศรี หมู่ที่ 7  งบประมาณอนุมัติ 226,600.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 600.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 600.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
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คงเหลือก่อนโอน 2,497,654.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 600.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,498,254.- บาท  
 

รายการที่ 9 
โอนลด 

          แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (K)   งบประมาณอนุมัติ 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 30,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 30,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,498,254.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 30,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,528,254.- บาท  
 

รายการที่ 10 
โอนลด 

          แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  งบลงทุน  หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  จุด
สามแยก บ้านพ่อหรัด-ฝายพญานาค บ้านฝายพญานาค หมู่ที่  4 
งบประมาณอนุมัติ 470,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 32,000.-
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 32,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- 
บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,528,254.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 32,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,560,254.- บาท  
 

รายการที่ 11 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนาย สงวน อังคณิต ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านหนอง
คัน หมู่ที่ 2 งบประมาณอนุมัติ 54,750.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
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3,750.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 3,750.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,560,254.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 3,750.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,564,004.- บาท  
 

รายการที่ 12 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค .โครงการก่อสร้างถถนนคอนครีต
เสริมเหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย 67-002 ถนนสายบ้านธาตุ
ทอง-บ้านตาดรินทอง (จุดหน้า ลาดต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านตาดรินทอง 
หมู่ที่ 6 งบประมาณอนุมัติ 304,750.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
750.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 750.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,564,004.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 750.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,564,754.- บาท  
 

รายการที่ 13 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) (ซอยประชา สามัคคี ) บ้านฝายพญานาคเหนือ หมู่ที่ 13 
งบประมาณอนุมัติ 355,600.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 23,600.-
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 23,600.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- 
บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,564,754.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 23,600.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,588,354.- บาท  
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รายการที่ 14 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) (สายบ้านธาตุกลาง - วัดป่าดอนยาว ) ต่อจากคอนกรีตเดิม 
บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 งบประมาณอนุมัติ 204,900.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 14,900 .-บาท ขอโอนลดครั้ งนี้  14 ,900 . -บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,588,354.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 14,900.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,603,254.- บาท  
 

รายการที่ 15 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) (สายรอบหมู่บ้าน ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองกุงใหม่ หมู่
ที่ 3  งบประมาณอนุมัติ 459,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
31,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 31,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,603,254.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 31,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,634,254.- บาท  
 

รายการที่ 16 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) จุดหลังตลาดนัด บ้านหนองบัวค า บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 8  
งบประมาณอนุมัติ 150,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,000.-
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- 
บาท 
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  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,634,254.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 10,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,644,254.- บาท  
 

รายการที่ 17 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น ชย 67-002 สายบ้านธาตุทอง - บ้าน
ตาดรินทอง (ต่อคอนกรีต เดิม -ไปตีน เขา)  บ้านธาตุทอง หมู่ที่  10  
งบประมาณอนุมัติ 400,350.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 350.-
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 350.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,644,254.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 350.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,644,604.- บาท  
 

รายการที่ 18 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น ชย 67-003 ถนนสายบ้านหนองกุง
ใหม่-บ้านธาตุทอง (ห้วยยาง เหนือต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองกุงศรี 
หมู่ที่ 7   งบประมาณอนุมัติ 400,350.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
350.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 350.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,644,604.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 350.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,644,954.- บาท  
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รายการที่ 19 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น ชย 67-010 ถนนสายหนองช้างเอก - 
ตีนเขา (ต่อจากคอนกรีต เดิม) บ้านธาตุทอง  หมู่ที่ 10  งบประมาณอนุมัติ 
413,100.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
100.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,644,954.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 100.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,645,054.- บาท  
 

รายการที่ 20 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น ชย 67-011 สายบ้านธาตุ - หนองขาม 
(ต่อจากคอนกรีตเดิม ) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 งบประมาณอนุมัติ 350,400.-บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 400.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้  400.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,645,054.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 400.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,645,454.- บาท  

รายการที่ 21 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น ชย 67-012 ถนนสายบ้านตาดริน
ทอง-บ้านตาดภูทอง (จุดต่อจาก คอนกรีตเดิม) บ้านตาดภูทอง หมู่ที่ 12  
งบประมาณอนุมัติ 317,500.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,500.-
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 1,500.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 .- 
บาท 
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  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,645,454.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 1,500.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,646,954.- บาท  
 

รายการที่ 22 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น ชย 67-016 สายบ้านห้วยหอย - นา
ใน บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5   งบประมาณอนุมัติ 301,300.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 20,300. -บาท ขอโอนลดครั้ งนี้  20 ,300. -บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,646,954.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 20,300.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,667,254.- บาท  

รายการที่ 23 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)จุดบ้านนายวีระ รุจย์โท (ซอยสุดใจ) บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2   
งบประมาณอนุมัติ 56,500.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 4,500.-
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 4,500.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,667,254.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 4,500.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,671,754.- บาท  

รายการที่ 24 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
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เหล็ก (คสล.)ถนนสายสามแยก บ้านฝายพญานาค-ทางหลวง 201 (ช่วงจาก
ทางหลวง 201 -หนอง ยายจันทร์) บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 งบประมาณ
อนุมัติ 269,800.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 18,800.-บาท ขอโอน
ลดครั้งนี้ 18,800.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,671,754.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 18,800.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,690,554.- บาท  
 

รายการที่ 25 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น ชย 67-014 ถนนสายหนองกุงไทย-
บ้านธาตุทอง (ช่วงโสกป่าติ้ว - หนองงูเหลือม) บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 8 
งบประมาณอนุมัติ 204,900.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 13,900.-
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 13,900.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- 
บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,690,554.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 13,900.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,704,454.- บาท  

รายการที่ 26 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายบ้านห้วยหอย - บ้านหนองกุงเก่า บ้านห้วยหอยน้อย หมู่
ที่ 11  งบประมาณอนุมัติ 420,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
28,500.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 28,500.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,704,454.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 28,500.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,732,954.- บาท  
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รายการที่ 27 
โอนลด 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนครีตเสริม
เหล็ก (คสล.) รหัสทางหลวงท้อง ถิ่น ชย 67-002 ถนนสายบ้านธาตุทอง-
บ้านตาดรินทอง (จุดกลาง เขา) บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6 งบประมาณอนุมัติ 
198,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
1,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00.- บาท 
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณอนุมัติ 14,443,600.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 2,732,954.-บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 1,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   2,733,954.- บาท  
         

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอขอบคุณท่านนายกฯ นะครับ ที่ได้ชี้แจงต่อสภาฯ มีท่านสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับอภิปรายไหมค 

 
นายสวัสดิ์  บุตะเขียว 
(สมาชิกสภาฯ เขต  2) 
 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสวัสดิ์  บุตะเขียว สมาชิกสภาฯ เขต ๒  กระผมว่าการโอน
งบประมาณโครงการที่ไม่จ าเป็นเร่งด่วนเท่าไหร่ โอนเข้างบกลางเพ่ือน ามา
จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นเรื่องส าคัญมาก ถ้างบเราไม่พอในตรงนี้
ก็จะเกิดผลเสีย กระผมเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

ขอขอบคุณท่านสวัสด์ิครับ มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่
มีกระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม 
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง   
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       3.4 พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 (กองคลัง) เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงต่อสภาฯ 
ครับ เชิญครับ 
 

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองคลัง เป็นการซื้อครุภัณฑ์ตู้
เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน ตั้งไว้ที่ 11,000 บาท ครุภัณฑ์ใหม่เป็นจ านวน 
11,800 บาท ก็ขาดอีก 800 บาท ก็เลยโอนลด จ านวน 800 บาท 
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เพ่ือให้เต็ม 11,800 บาท จึงจะท าการจัดซื้อได้ ก็น าเรียนต่อสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาต่อไปครับ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
       เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าว งบประมาณรายจ่ายบาง
รายการที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอต่อการ เบิกจ่าย โดยหน่วยงานต้องด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือให้การด าเนินการของหน่วยงานเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อยสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายตาม เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม รายละเอียดดังนี้      
       รายการที่ 1  
          โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ าย (จัดท าหรือปรับปรุ งแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ) 
งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
20,000.- บาท จ านวนเงินขอโอนลด 300.- บาท รวมงบประมาณ 
คงเหลือหลังโอน 19,200.- บาท  
          โอนเพ่ิม แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่า
ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภท จัดซื้อ เก็บเอกสารชนิด 2 บาน งบประมาณ
อนุมัติ 11,000 บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 11,000.- บาท โอน
เพ่ิม ครั้งนี้ 800.- บาท รวมงบประมาณคงเหลือหลังโอน 11,800.- บาท  
       ซึ่งการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 บอ 29  
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
เชิญท่าน  

 
นายสวัสดิ์ บุตะเขียว  
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) 

        
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายสวัสดิ์ บุตะเขียว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ การซื้อครุภัณฑ์
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ส าหรับเอกสารนั้นเป็นสิ่งส าคัญนะครับ ไม่ว่าหน่วยงาน
ใดก็แล้วแต่เอกสารคือสิ่งส าคัญ คือหลักฐานส าคัญ ถ้าเอกสารไม่มีที่เก็บก็
จะมีการช ารุดเสียหาย ล าบากในการตรวจสอบ ผมเห็นด้วยนะครับถือว่า
เป็นเรื่องจ าเป็นมากครับ ขอบคุณครับ 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม 
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง   
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืนๆ 

 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ  
หน้าที่หลักของสมาชิกสภาฯ ที่เขียนไว้จริงๆ คือเรื่องเทศบัญญัติหรือบัญชี
งบประมาณรายจ่ายของพวกเรา เป็นหน้าที่ของสภาฯ ที่ต้องท าทุกปีเป็น
หน้าที่หลักท่ีเขียนไว้ในท้องถิ่นของเรา ว่าสภาฯ มีไว้เพ่ืออะไรผมก็ต้อง
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ถึงวันนี้ก็คือขั้นรับหลักการ ซึ่งก็ถือว่าอยู่
ในขั้นตอนส าคัญท่ีสุด คือทางสภาฯ จะเอาหรือไม่เอา ก็ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ รุ่นเก่าของเราที่ร่วมท างานกันมา ๘ ปีแล้ว สมาชิกสภาฯ ใหม่
ก็ต้องเรียนรู้ระบบของสภาฯ ว่าเป็นอย่างไร ก็อยากให้สภาฯ เราเป็นสภาฯ 
ศักดิ์สิทธิ์ จบจากนี้ก็คือจบ จบจากสภาฯ ก็คือจบนะครับ ถือว่าเป็นมติของ
เราร่วมกัน เราคือทีมเดียวกัน ทางสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงาน 
ข้าราชการ เราก็ท าเพ่ือท้องถิ่น เพ่ือประชาชนต าบลธาตุทองของเรา เช่น 
สถานการณ์โควิด - ๑๙ ตอนนี้ ถึงท่านจะไม่ได้เข้ามาส านักงาน แต่ผมก็รู้ว่า
ท่านก็คอยดูแลพ่ีน้องประชาชนอยู่ว่าเป็นอย่างไร เราก็ช่วยกันในแต่ละ
หมู่บ้านว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร อย่างเหตุการณ์ไฟไหม้เราก็ต้องรู้ เราก็
ต้องช่วยกันนะครับ ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่ีรับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายย ของฝ่ายบริหารเรื่องต่อไปก็ขออนุญาตน าเรียนเรื่อง
การเงินณวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ประมาณตั้งไว้ ปี 2564 
65,500,000 บาท ตอนนี้รับจริง 64,475,000 บาท ต่ ากว่า
งบประมาณท่ีตั้งไว้ คือ 1,000,000 บาท รายจ่ายจริงนะปัจจุบัน จ่ายไป 
49,000,000 บาท เรารับมา คือ 64,000,000 บาท แต่รายรับจริงสูง

กว่ารายจ่าย ตอนนี้ 15,000,000 บาท ผมพูดถึงจุดนี้ก็คือเงินจ่ายขาดเรา
ก็คงมีภายในเดือนตุลาคมที่เราตั้งไว้ในสภาฯ สมัยที่ ๓ ก็คือ 15 ตุลาคม -  
15 พฤศจิกายน 2564 ทางฝ่ายบริหารเองก็จะได้รีบเสนอทางสภาฯ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลธาตุทองของเราในเรื่อง
ถนนหนทาง ซึ่งปีนี้ฝนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็ต้องรอว่าอย่างไรเราก็ต้อง
ปรับปรุงถนนหนทางไปทีละน้อย ปรับปรุงไปเรื่อยๆ ตามงบประมาณของ
เรา ทางสมาชิกสภาฯ เองก็ต้องชี้แจงว่าเหตุผลคืออย่างไรให้กับประชาชน 
เข้าใจด้วยนะครับ หลักๆ ก็จะใช้งบเงินอุดหนุน และงบกลางที่จะช่วยเหลือ
พ่ีน้องประชาชนของเรา ซึ่งพวกเราท่านสมาชิกสภาฯ เก่าก็พอรู้ว่าเรื่องงบ
โครงสร้างของเรามีค่อนข้างจ ากัดใช่ไหมครับ เต็มที่ก็ 7,000,000 บาท ที่
เราท ามาตลอด ๘ ปีท่านต้องมองว่าเงินเดือนพนักงานก็เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เบี้ย
ยังชีพก็เพ่ิมข้ึนทุกปี เบี้ยยังชีพปีหนึ่งก็เกือบ 10 กว่าล้านบาท ถึงเราจะจ่าย
ในระบบ เราไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด แต่การคิดเค้าก็คิดหมดทุกอย่างในเทศ
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บัญญัติงบประมาณรายจ่าย นมโรงเรียนก็มาคิดของเราหมดนะครับ ก็ไป
รวมในเจ็ดล้านบาท เราก็มีข้อจ ากัดในงบประมาณของเรา 7,000,000 
บาท ขึ้นเป็น 8,000,000 บาท ก็ประมาณนี้นะครับ ก็ยังคิดในลักษณะนี้
อยู่ ถ้าหากอาหารกลางวัน หรือนมโรงเรียนให้โรงเรียนจัดการเลย ไม่ให้คิด
ในงบประมาณของเราก็ยังจะพอมีประมาณ ๔,000,000 - 5,000,000
บาท ที่เราโอนไปช่วยโรงเรียน ก็ได้น าเรียนทางสภาฯ ให้ได้เข้าใจโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หรือเรื่องรถดับเพลิงผมน ามาจากโครงการที่ไม่ได้ท ามารวมกันเพ่ือ
ซื้อรถดับเพลิง ซึ่งเป็นนโยบายของฝ่ายบริหาร กระผมต้องการท างาน
ป้องกันให้เข้มแข็ง ปัจจุบันกระผมขอน าเรียนว่างานป้องกันของเราค่อนข้าง
ท างานหนัก วันหนึ่งรับส่งเคสหลายรอบ เพ่ือส่งตรวจเชื้อโควิด - ๑๙ ตอน
แรกเราน ารถ EMS คันเก่ามอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไว้ใช้ใน
การกวาดถนน แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันท าให้ต้องน ารถ EMS คันเก่ามา
ใช้เป็น ๒ คัน ไว้บริการประชาชนครับ เรื่องอ่ืนๆ ก็มีประมาณนี้ครับก็
ขอขอบคุณทางสภาฯ อีกครั้ง เราคงได้ประชุมกันในอีกในวันที่ 18 
สิงหาคม 2564 ก็ขอน าเรียนทางสภาฯ เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ หรือเรียนถามได้นะครับ  
เชิญครับ 
 

นายสุวิทย ์ วานนท์ 
(สมาชิกสภาฯ เขต  2) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายสุวิทย์  วานนท์ สมาชิกสภาฯ เขต  2 อยากจะเรียนถามท่าน
นายกครับ เรื่องที่หมู่ ๖ ส่งมาด าเนินการหรือยังครับ เรื่องฝ่ายชะลอน้ าครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของฝายชะลอน้ าเราก็ต้องรอ
งบประมาณก่อนนะครับท่านสมาชิกสภาฯ เราก็คงจะต้องใช้งบประมาณ
จ่ายขาด ผมมองว่าเป็นการใช้งบประมาณเยอะพอสมควร จะซ่อมแซมก็คง
ไม่พอ ก็อยากให้เป็นโครงการมากกว่าก็ขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ครับ
ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ถ้า
ไม่มีผมขอปิดการประชุมนะครับ 

ปิดประชุมเวลา 1๓.00 น. 
 (ลงชื่อ)............................................. 
        (นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
 

 
 
 
     (ลงชื่อ).....................................                         (ลงชื่อ)..............................................  
           (นายอดุลย์  พิมพ์สราญ)                                             (นายณฤพล  โคตรภูเขียว) 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต ๑             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต ๑ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................ 
(นายสุวิทย์  วานนท์) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต ๒ . 
 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 256๔ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 
256๔ แล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................ 
(นายสมควร มาลากอง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 


