
                                         -๑- 
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
 สมัยสำมัญท่ี ๓ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  

 วันที่  ๒๕  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ   ๑๓.๐๐   น. 
   ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 **********************  
ผู้เข้ำประชุม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง จ ำนวน    ๑๕   คน    รำยนำม ดังนี้ 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

 

นำยก่วง            คงศิลำ 
นำยพนม           เทำกระโทก 
นำยพิษณุ          อุ่นด ี
นำงส ำรำญ        เหงี่ยมโพธิ์ 
นำยสมชำย        มนปำน 
นำงสุขใจ            อุไรกลำง 
นำยอำคม           จ่ำงโพธิ์ 
นำงละมุน           มนปำน 
นำยฉัตรชัย         ฤำเดช 
นำยบุญเสริม       แมงกลำง 
นำยสุพจน์          ด้วงช้ำง 
นำงสีนวน           มั่นคง 
นำยแช่ม            ชินกระโทก 
นำยสุริยำ          เพียรเพ็ชร 
นำงสำวบุณณดำ  สมศรี 

ประธำนสภำ อบต.ท่ำช้ำง 
รองประธำนสภำ อบต.ท่ำช้ำง 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๔ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๖ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๖ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๘ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๘ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๖ 
ปลัด อบต./เลขนุกำรสภำฯ 

ก่วง               คงศิลำ 
พนม             เทำกระโทก     
พิษณุ            อุ่นดี      
ส ำรำญ           เหงี่ยมโพธิ์ 
สมชำย           มนปำน 
สุขใจ             อุไรกลำง 
อำคม            จ่ำงโพธิ์ 
ละมุน            มนปำน 
ฉัตรชัย          ฤำเดช 
บุญเสริม        แมงกลำง 
สุพจน์           ด้วงช้ำง 
สีนวน           มั่นคง 
แช่ม             ชินกระโทก 
สุริยำ           เพียรเพ็ชร 
บุณณดำ       สมศรี 

   ผู้ที่ไม่มำประชุม   
๑ 
 

นำยรอง   จันทศร 
 

สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๖  

ผู้เข้ำร่วมประชุม    
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

นำยบุญส่ง       เชียงหน ู
นำยพิชิต          วิรัชมำศโกมล 
นำยวันทำ         เชื้ออินทร์ 
นำยชัชวำลย์     เชยโพธิ์ 
นำยอัครเดช      กำญจนะเกตุ 
นำยยศวริส      บุญหลัง 
นำยเกริก        สอนรอด 

นำยก อบต.ท่ำช้ำง 
รองนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
รองนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
เลขำนุกำรนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
ผอ.กองช่ำง อบต.ท่ำช้ำง 
ผอ.กองช่ำง ทต.ท่ำช้ำง 
วิศวกรโยธำ ทต.ท่ำช้ำง 

บุญส่ง           เชียงหนู 
พิชิต             วิรัชมำศโกมล 
วันทำ            เชื้ออินทร์ 
ชัชวำลย์         เชยโพธิ์ 
อัครเดช         กำญจนะเกตุ 
ยศวริส          บุญหลัง 
เกริก             สอนรอด 

      
 

/เปิดประชุมเวลำ.... 
 



-๒- 
เปิดประชุมเวลำ  ๑๓.๐๐  น.   
 เมื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมำครบองค์ประชุมแล้ว   จ ำนวน ๑๔  คน  เข้ำนั่งประจ ำที่ นำยก่วง  
คงศิลำ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมอบให้รองนำยกฯจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อม
กัน และประธำนสภำฯด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญที่ ๓/๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑  ในครำวประชุมเมื่อวันที่  
๑๔  สิงหำคม  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๒  ครั้งที่  ๑  ใน
คราวประชุมเม่ือวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ (วาระท่ี 
๒) 

ประธำนสภำฯ  ให้ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯรำยงำนต่อที่ประชุม 
ประธำนฯแปรญัตติฯ ตำมที่มีมติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง ในครำวประชุมสมัยสำมัญ      สมัยที่  ๓/

๒๕๖๓ ครั้งที่   ๑  ในวันที่   ๑๔  สิงหำคม   ๒๕๖๓  ได้เสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยสภำฯได้เปิดโอกำสให้ผู้บริหำร
หรือสมำชิกฯได้เสนอค ำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๐ 
สิงหำคม ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง นั้น 

  บัดนี้คณะกรรมกำรแปรญัตติฯได้ประชุมพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ระจ ำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังกล่ำวแล้ว   ในวันที่   ๒๑  สิงหำคม   ๒๕๖๓   เวลำ ๑๓.๐๐ – 
๑๔.๐๐ น. โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียง ให้คงร่ำงเดิมของข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ทุกประกำร โดยไม่แก้ไขในข้อใดตอนใด 
รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนควำมเห็นของคณะกรรมกำรฯ 

ประธำนสภำฯ  ให้เลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
เลขำนุกำรสภำฯ  ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  
   ข้อ ๕๑ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระท่ีสอง ให้ปรึกษำเรียงตำมล ำดับข้อเฉพำะ 

ที่มีกำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่น จะได้ลงมติ
เป็นอย่ำงอ่ืน ฯ 
ข้อ ๕๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระท่ีสำม ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ที่ประชุม 
สภำท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุอันสมควรในกำรพิจำรณำวำระนี้ 
ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธำนสภำฯ เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้อภิปรำยหรือเสนอควำมเห็น แต่ไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน 
/ประธำนสภำฯ.... 

 
 
 



-๓- 
ประธำนสภำฯ  เมื่อไม่มีท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔    จะถำมที่ประชุมว่ำเห็นชอบผ่ำนร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ไปพิจำรณำใน วำระท่ี ๓ หรือไม ่

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง เห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปพิจารณาในวาระ ๓ 

   
๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ (วาระท่ี 
๓) 

ประธำนสภำฯ ในวำระนี้จะให้ที่ประชุมพิจำรณำว่ำสมำชิกทุกท่ำนเห็นชอบในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณร่ำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอให้นำยอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติอนุมัติ ๆหรือไม ่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
เพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณดังกล่าวให้นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติพิจารณาอนุมัติตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑ พิจารณาญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งรายการใหม่ใน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง เสนอต่อสภำฯ 
นำยบุญส่ง  เซียงหนู 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง มอบให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงเสนอต่อที่ประชุม 
นำงสำวบุณณดำ  สมศรี 
ปลัด อบต.ท่ำช้ำง ชี้แจงรำยละเอียดกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่ำ 
   ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยละเอียดดังนี้ 
 โอนลด   

งบลงทุน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสร้างสาธารณูปโภค 

 8) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล งบประมาณตั้งไว้    
           66,000.-  บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ  จ้ำงควบคุมงำน  ที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  ตั้งจ่าย 
           จากเงินรายได ้งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 66,000 บำท โอนลด 55,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 
           หลังโอน 11,000 บำท 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

 หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  (320300) 
 1) โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ จ านวน 50,000.- บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ กำรคัดแยกขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  หน้าที่ 63 งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  50,000 บำท โอดลด 25,000 บำท งบประมำณ
คงเหลือหลังโอน 25,000 บำท 

/โอนเพิ่ม.... 
 
 
 



-๔- 
 
โอนเพิ่ม (รายการใหม่) 
งบลงทุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสร้างสาธารณูปการ 
๑) โครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ตั้งไว้  ๐ บาท โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ 

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว จ านวน ๘ ป้าย 
ตามท่ี อบต.ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๕,๐๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน ๘๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในการมาใช้บริการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจึงจะจัดท าป้ายบอกทางที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง และป้ายบอกทางแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้แก่ ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ และล่องเรือ รวมทั้งหมดจ านวน ๘ ป้าย 
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้อภิปรำยเรื่องดังกล่ำว แต่ไม่มีสำมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเรื่อง 
ดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำจะอนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไปตั้งจ่ำยใหม่ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงตำมรำยละเอียดข้ำงต้นหรือไม่ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียงอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 รายละเอียดดังนี้ 
   โอนลด   

งบลงทุน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสร้างสาธารณูปโภค 

 8) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล งบประมาณตั้งไว้    
           66,000.-  บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ  จ้ำงควบคุมงำน  ที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  ตั้งจ่าย 
           จากเงินรายได ้งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 66,000 บำท โอนลด 55,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 
           หลังโอน 11,000 บำท 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

 หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  (320300) 
 1) โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ จ านวน 50,000.- บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ กำรคัดแยกขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  หน้าที่ 63 งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  50,000 บำท โอดลด 25,000 บำท งบประมำณ
คงเหลือหลังโอน 25,000 บำท 

/โอนเพิ่ม.... 
 
 
 
 
 



-๕- 
โอนเพิ่ม (รายการใหม่) 
งบลงทุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสร้างสาธารณูปการ 
๑) โครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ตั้งไว้  ๐ บาท โอน

เพ่ิม ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอก
ทางแหล่งท่องเที่ยว จ านวน ๘ ป้าย ตามท่ี อบต.ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕๕,๐๐๐ บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๘๐,๐๐๐ บาท 

 
   ๕.๒  พิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน รายละเอียดดังนี้ 
ประธำนสภำฯ  ให้นำยก อบต.ท่ำช้ำง ได้เสนอต่อที่ประชุมสภำฯ 
นำยบุญส่ง  เซียงหนู 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง เนื่องจำกมีกำรกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงกรณีท่ียัง 

ที่ก่อหนี้ผูกพัน ของงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ และให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำช้ำงเป็นผู้เสนอในรำยละเอียดต่อท่ีประชุมสภำฯ 

นำงสำวบุณณดำ  สมศรี 
ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงรำยละเอียดกำรขอกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
    ๒๕๖๓ กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย 
แผนงานการศึกษา  กองการศึกษา 
งบลงทุน  (540000)  
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

1) จัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น ตั้งไว้จ ำนวน 6,000.- บำท เพ่ือจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น จ ำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000.- บำท  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หน้าที่ 120 
2.  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 

(1) จัดซื้อเครื่องเล่นส ำหรับเด็กจ ำนวน 50,000.-บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นส ำหรับเด็ก  เช่น  สไลเดอร์  โยกเยก  อุโมงค์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 52 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)  
1. ประเภทอาคารต่าง ๆ  
1) โครงการก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณตั้งไว้ 250,000.- บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้ ก่อสร้ำงรั้วคอนกรีต พร้อมประตูทำงเข้ำ-ออก  ควำมยำว  33.5  เมตร  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 58 
2) โครงการก่อสร้างป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้  80,000.-บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้ ก่อสร้ำงป้ำยชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 58 
3) ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้ 30,500.- บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้  ถมดินศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 2 แปลง ปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 187.20 ลูกบำศก์เมตร และ 
124.50 ลูกบำศก์เมตร  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน้า 58 

/4)โครงกำรเทคอนกรีต..... 
 



-๖- 
4) โครงการเทคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงบประมาณตั้งไว้ 37,000.-บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้  เทคอนกรีตหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  51 
5) โครงการก่อสร้างหลังคากันแดดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้  120,000.- บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้  ก่อสร้ำงหลังคำกันแดดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  51 
6) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล งบประมาณตั้งไว้ 
21,000.-บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ  จ้ำงควบคุมงำน  ที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
งบลงทุน  (540000)  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)  
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
1) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายวรากร เลียบคลองประปา  หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน  งบประมาณตั้งไว้  
91,800.-  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยบ้ำนนำยวรำกร เลียบคลองประปำ  กว้ำง  4  เมตร  ยำว  238  เมตร  หนำ  0.10  
เมตร  ตำมแบบท่ี อบต.ก ำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  75 
2. ประเภทอาคารต่างๆ 
1) โครงการต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง จ านวน 260,000 บาท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำต่อเติมอำคำรที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง กว้ำง 55  เมตร ยำว 8 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ ๔๔  
เมตร ตำมแบบแปลนที่ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561- 2565) หน้ำที่ 87 
2) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  งบประมาณตั้งไว้  11,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ  จ้ำงควบคุมงำน  ที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. ประเภทค่าสร้างสาธารณูปการ 
๑) โครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ตั้งไว้  ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

โครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว จ านวน ๘ ป้าย ตามท่ี อบต.ก าหนด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ๕๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๘๐,๐๐๐ บาท 

   ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน  

   กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
   เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่ 
   มีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติ 
   กันเงินต่อสภำท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี  ฯ 

  เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำวยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและมีควำมต้องกำรใช้เงินงบประมำณดังกล่ำว 
  จึงขอกันเงินต่อที่ประชุมสภำ 
 

/ประธำนสภำฯ.... 
 
 
 



-๗- 
 

ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้สมำชิกอภิปรำยเรื่องดังกล่ำวอีกแต่ไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยเรื่อง 
   ดังกล่ำว จึงขอมตทิี่ประชุมว่ำจะอนุมัติให้กันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม ่
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ 
แผนงานการศึกษา  กองการศึกษา 
งบลงทุน  (540000)  
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

1) จัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น ตั้งไว้จ ำนวน 6,000.- บำท เพ่ือจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น จ ำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000.- บำท  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หน้าที่ 120 
2.  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 

(1) จัดซื้อเครื่องเล่นส ำหรับเด็กจ ำนวน 50,000.-บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นส ำหรับเด็ก  เช่น  สไลเดอร์  โยกเยก  อุโมงค์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 52 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)  
1. ประเภทอาคารต่าง ๆ  
1) โครงการก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณตั้งไว้ 250,000.- บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้ ก่อสร้ำงรั้วคอนกรีต พร้อมประตูทำงเข้ำ-ออก  ควำมยำว  33.5  เมตร  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 58 
2) โครงการก่อสร้างป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้  80,000.-บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้ ก่อสร้ำงป้ำยชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 58 
3) ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้ 30,500.- บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้  ถมดินศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 2 แปลง ปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 187.20 ลูกบำศก์เมตร และ 
124.50 ลูกบำศก์เมตร  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน้า 58 
4) โครงการเทคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงบประมาณตั้งไว้ 37,000.-บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้  เทคอนกรีตหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  51 
5) โครงการก่อสร้างหลังคากันแดดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้  120,000.- บาท 

ด ำเนินกำรดังนี้  ก่อสร้ำงหลังคำกันแดดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  51 
6) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล งบประมาณตั้งไว้ 
21,000.-บาท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ  จ้ำงควบคุมงำน  ที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 
 
 

/แผนงำนอุตสำหกรรม..... 



 
-๘- 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
งบลงทุน  (540000)  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)  
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
1) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายวรากร เลียบคลองประปา  หมู่ที่  8  บ้านตะกุดขอน  งบประมาณตั้งไว้  
91,800.-  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยบ้ำนนำยวรำกร เลียบคลองประปำ  กว้ำง  4  เมตร  ยำว  238  เมตร  หนำ  0.10  
เมตร  ตำมแบบท่ี อบต.ก ำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  75 
2. ประเภทอาคารต่างๆ 
1) โครงการต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง จ านวน 260,000 บาท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำต่อเติมอำคำรที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง กว้ำง 55  เมตร ยำว 8 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ ๔๔  
เมตร ตำมแบบแปลนที่ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561- 2565) หน้ำที่ 87 
2) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  งบประมาณตั้งไว้  11,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงออกแบบ  จ้ำงควบคุมงำน  ที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. ประเภทค่าสร้างสาธารณูปการ 
๒) โครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ตั้งไว้  ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

โครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ราชการ และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว จ านวน ๘ ป้าย ตามท่ี อบต.ก าหนด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ๕๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๘๐,๐๐๐ บาท 

๕.๓ พิจารณาญัตติขอความเห็นชอบในการท ากิจการนอกเขตสถานที่ก าจัดขยะของเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ประธำนสภำฯ  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง เสนอต่อที่ประชุม 
นำยบุญส่ง  เซียงหนู 
นำยก อบต.  เสนอต่อที่ประชุมว่ำ ด้วยได้รับหนังสือจำกเทศบำลต ำบลท่ำช้ำง ที่ นม ๕๔๕๐๑/๔๗๔  
   ลงวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ เรื่องขอควำมเห็นชอบในกำรท ำกิจกำรนอกเขต สถำนที่ 
   ก ำจัดขยะของเทศบำลต ำบลท่ำช้ำง เพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ 
   บริเวณท่ีทิ้งขยะ พร้อมประตูเข้ำ – ออก ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๔๕๐ เมตร พร้อมฉำบเรียบ 

และถมดินกันดินพังโดยรอบ  และด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงเข้ำบ่อทิ้งขยะ 
ถนนกว้ำง ๕.๐๐ เมตร ยำว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 
๓,๒๕๐.๐๐ ตำรำงเมตร ไหล่ทำงกว้ำงตำมสภำพพ้ืนที่  เนื่องจำกพ้ืนที่ดังกล่ำวอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒ 
บ้ำนโนนเลียบ ต.ท่ำช้ำง อ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง ดังนั้น
เทศบำลจึงประสำนมำเพ่ือขอควำมเห็นชอบในกำรท ำกำรนอกเขต เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำช้ำงได้พิจำรณำ 

ประธำนสภำฯ  ให้ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

/นำงสำวบุณณดำ.... 
 
 



-๙- 
 
นำงสำวบุณณดำ  สมศรี 
ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ ตามพระราชบัญญัติภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

จนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ค. ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบิหารส่วนต าบล มาตรา ๖๗ (๒) 
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖(๑๘) การ
ก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย มาตรา ๑๗(๑๑) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

 มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือร่วมกับ
สภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการ
ท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจกการร่วมกันได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นอื่นที่เก่ียวข้อง และกิจการนั้น
เป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเก่ียวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

   พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   การท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการร่วมกับบุคคลอ่ืน  
มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ  
(๑) การนั้นจาเป็นต้องทา และเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดาเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขต
ของตน (๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาต าบล
แห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ (๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ในประเด็นกำรขอควำมเห็นชอบในกำรท ำกำรนอกเขตของเทศบำลต ำบลท่ำช้ำง โครงกำรก่อสร้ ำงรั้ว
นั้น เนื่องจำกท่ีดินดังกล่ำวเป็นที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของเทศบำลต ำบลท่ำช้ำง ฉะนั้นเทศบำลบำลย่อม
สำมำรถด ำเนินกำรใดๆในที่ดินของตน โดยที่ไม่กระทบต่อที่ดินข้ำงเคียง หรือรุกล้ ำทำงสำธำรณะ  
ส่วนประเด็นกำรขอควำมเห็นขอบท ำกำรนอกเขตในโครงกำรก่อสร้ำงถนนนั้นถือว่ำเ ป็นกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ และอยู่นอกเขตของเทศบำลเมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแล้ว ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเสียก่อนถึงจะด ำเนินกำรได้ 

ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้อภิปรำยเรื่องดังกล่ำว 
นำยแช่ม  ชินกระโทก 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนดังกล่ำวเทศบำลจะปิดกั้นให้ประชำชนในพื้นที่ องค์กำร 
   บริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงเข้ำใช้หรือไม่ และจะมีผลกระทบอ่ืนๆ หรือไม่  
นำยบุญส่ง  เซียงหนู 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง อภิปรำยว่ำให้ที่ประชุมพิจำรณำให้รอบด้ำน ถึงผลกระทบต่ำงๆ เนื่องจำกบ่อขยะอยู่ในพื้นท่ี 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง ในส่วนของกลิ่น และสุขลักษณะ กำรด ำเนินกำรก ำจัดขยะให้ถูก
ตำมหลักวิธีที่ถูกต้อง 

/ประธำนสภำฯ... 
 
 
 
 



-๑๐- 
ประธำนสภำฯ  ให้ผู้แทนจำกเทศบำลต ำบลท่ำช้ำงได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นำยยศวริส  บุญหลัง 
ผอ.กองช่ำงเทศบำลท่ำช้ำง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำกำรด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบในกำรท ำกำรนอกเขตในครั้ง 
   นี้ เพ่ือประกอบกำรขอรับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ และกำรก่อสร้ำงถนน เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือ 

 บริกำรสำธำรณะ ประชำชนสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ และถนนอยู่ในควำมรับผิดชอบของ 
 เทศบำลหำกมีกำรช ำรุดเสียหำยเทศบำลจะเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมหรือปรับปรุง ส่วนกำร 
 ก่อสร้ำงรั้ว เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรฟ้งกระจำยกลิ่น และป้องกันน้ ำที่ 
 เกิดจำกขยะไหลสู่แหล่งน้ ำหรือที่เอกชนรำยอื่น  และในกำรก ำจัดขยะนั้นเทศบำลได้ท ำกำร 
 ฝังกลบตำมหลักวิชำกำร และคำดว่ำเมื่อบ่อขยะแห่งนี้เต็มแล้วทำงเทศบำลจะด ำเนินกำรหำ 
 ที่ทิ้งขยะแห่งใหม่ซึ่งได้ท ำควำมตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนไว้แล้ว 

ประธำนสภำฯ  ให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงได้แสดงควำมเห็นต่อเรื่องดังกล่ำว 
นำยอัครเดช กำญจนะเกตุ 
ผอ.กองช่ำง อบต.ท่ำช้ำง เห็นว่ำเรื่องดังกล่ำวอยำกให้ที่ประชุมพิจำรณำเป็นสองประเด็นคือประเด็นกำรก่อสร้ำงรั้วซึ่ง 
   เป็นกำรก่อสร้ำงในที่ดินท่ีเทศบำลเป็นเจ้ำของ ซึ่งเทศบำลสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่ต้อง 
   ขอควำมเห็นชอบต่อสภำ อบต. ท่ำช้ำง แต่ต้องแจ้งให้ อบต.ทรำบเมื่อจะท ำกำรก่อสร้ำงเพ่ือ 

  จะได้ตรวจสอบเรื่องแนวเขตท่ีติดกับทำงสำธำรณะ ส่วนประเด็นกำรก่อสร้ำงถนน ที่ต้อง 
  ของควำมเห็นชอบในกำรท ำกำรนอกเขต 

ประธำนสภำฯ  เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้อภิปรำยเรื่องดังกล่ำวเพ่ิมเติมอีก แต่ไม่มีท่ำนใดอภิปรำยเพิ่มเติม 
   จึงขอมติที่ประชุมว่ำจะเห็นชอบให้เทศบำลต ำบลท่ำช้ำงท ำกิจกำรนอกเขตสถำนที่ก ำจัด 
   ขยะของเทศบำลหรือไม่ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๔ เสียงเห็นชอบให้เทศบาลท ากิจการนอกเขตในการ 
   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ่อทิ้งขยะ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว  
   ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตาราง 

เมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่  ส่วนการก่อสร้างรั้วให้เทศบาลต าบลท่าช้างแจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบเมื่อจะด าเนินการก่อสร้าง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือเรื่องที่เป็นปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
นำยบุญส่ง  เซียงหนู 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง แจ้งเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
 ๑) ขอบคุณสมำชิกสภำฯทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒) ส ำหรับเรื่องกำรด ำเนินกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะพิจำรณำหำ

แนวทำงเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชนต่อไป 
  ๓) แจ้งให้เขำ้ร่วมอบรมจริยธรรม ในวันที่ ๑ กันยำยน  อบรมศึกษำดูงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุ ๒-๓ 

กันยำยน อบรมจิตอำสำป้องกันภัย ระหว่ำงวันที่ ๙-๑๑ ก.ย.  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

/ประธำนสภำฯ.... 
 



-๑๑- 
 
ประธำนสภำฯ เปิดโอกำสให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอ่ืนๆอีกแต่ไม่มีท่ำนใดเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกจึงกล่ำวขอบคุณต่อที่

ประชุมทุกท่ำน และกล่ำวปิดกำรระชุม 
ปิดประชุมเวลำ  ๑๖.๓๐  น. 
   

                บุณณดำ   สมศรี   ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                                              (นำงสำวบุณณดำ   สมศรี)                                                                

            เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
 

- 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
             พิษณุ       อุ่นดี 
             (นำยพิษณุ      อุ่นดี) 
     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                              สมชำย  มนปำน 
                (นำยสมชำย      มนปำน) 
     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               ฉัตรชัย    ฤำเดช 
             (นำยฉัตรชัย        ฤำเดช) 
     สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    
                 รับรองรำยงำนกำรประชุม 
   ก่วง  คงศิลำ                     

        (นำยก่วง  คงศิลำ)     
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง   
 
 


