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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม  ๒๕๖4 เวลา  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
................................................................... 

ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายคณิศร คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล คณิศร  คะเชนชาติ 
2 นายสุรศักดิ์ บัวเมืองปัก รองประธานสภาเทศบาล สุรศักดิ์  บัวเมืองปัก 
3 นายวีระ คะเชนทร์ชาติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วีระ  คะเชนทร์ชาติ 
๔ นายอุเทน กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุเทน  กูบโคกกรวด 
๕ นายจักรวรรดิ์ ศรีพนม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จักรวรรดิ์  ศรีพนม 
๖ นายเทพพิทักษ ์ เมธาพันธ์พิชิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
๗ นางสาวกิตติมา ถิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กิตตมา  ถิขุนทด 
8 นายอนันท ์ กลัดสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อนันท์  กลัดสันเทียะ 
๙ นายสุดใจ ดุมใหม ่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุดใจ  ดุมใหม่ 

๑๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ พ่ึงทหาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุระ  พ่ึงทหาร 
๑๑ นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 พรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์ 
12 นายวันชัย พลสมบัต ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วันชัย  พลสมบัติ 
13 นายสิรกิจ วาปีธรรม เลขานุการสภาเทศบาล สิรกิจ   วาปีธรรม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย 
๒ นายอนนัต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ อนันต์  บุญทัน 
3 นางสุรัตน์ กรใหม ่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ สุรัตน์  กรใหม่ 
๔ นายณรงค ์ เสือบุญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ณรงค์  เสือบุญ 
5 นางธัญณีย์ อุดมวิศาลพงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ธัญณีย์ อุดมวิศาลพงศ์ 
6 นางสาวสุรีย์ พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาล สุรีย์   พิมพ์ปรุ 
7 นายภุชพงศ ์ บุญศรีรัตนะ ผู้อำนวยการกองช่าง ภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ 
8 นางชวันภรณ์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง ชวันภรณ์ รุ่งเรือง 
9 นายไชยวุษณ์ นระแสน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ไชยวุษณ์  นระแสน 

10 นายเพิ่มพูล ยาสมุทร ผู้อำนวยการกองสาธารสุขฯ เพ่ิมพูล  ยาสมุทร 
11 นางเพียงพิศ แพงอนันต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เพียงพิศ  แพงอนันต์ 
12 นางภคภัทร  เดชชาติธนาคุณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ภคภัทร เดชชาติธนาคุณ 
13 นางสิริรัตน์   โพธิ์เจริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สิริรัตน์  โพธิ์เจริญ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  เมื่อได้เวลาประชุม (เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว)  มีสมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุม  12  ท่าน  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  

   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  พร้อมนำผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านไหว้พระสวดมนต์  และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   เรียน   ท่านรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง  พนักงาน

เทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่  2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4   เชิญเลขาได้อ่านรายละเอียด
การประชุม 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายสิรกิจ  วาปีธรรม เลขานุการสภา

เทศบาลตำบลบ้านใหม่  วันนี้ ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้
กำหนดวันประชุมเมื่อคราวประชุมวันที่  11 สิงหาคม  2564 ได้กำหนด
วันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  2 ในวันที่   23 
สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น.  ได้ฝ่ายเลขาได้ทำหนังสือเชิญประชุม ลง
วันที่  20 สิงหาคม  2564 ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภา
เทศบาลได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล      
 
ที่ประชุม รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  2 เมื่อ

วันที่  11 สิงหาคม  2564  
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่  

11 สิงหาคม  2564  ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้ตรวจสอบคำพูดของท่าน หรือมีแก้ไข
ตรงไหนหรือไม่ เชิญท่านได้ตรวจสอบครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนางสาวกิตติมา ถิขุนทด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางสาวกิตติมา ถิขุนทด เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอให้ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ดิฉัน นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอให้ทุกท่านเปิดไป 

    หน้า 54  ขอแก้ไขคำว่า กระผม  เป็น ดิฉัน  ค่ะ 
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  12 ท่าน ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านใดแก้ไขวาระการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ           

สมัยที่  2  เมื่อวันที่  11 สิงหาคม  2564 กรุณายกมือครับ  
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองทั้งหมด  11   ท่าน คือ 
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4. นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด 
     5. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     6. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     7. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     8. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
     9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     10. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
     11. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
  งดออกเสียง 
  1.นายคณิศร  คะเชนชาติ  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  11  ท่าน  
รับรอง  11  ท่าน  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ           
สมัยท่ี  2  เมื่อวันที่  11 สิงหาคม  2564  
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
  ญัตติที่  1  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

พ.ศ. 2564 เพื่อตั้ งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณ ฑ์คอมพิ ว เตอร์  จำนวน 1  รายการ จำนวนเงิน            
3,200 บาท 

นายคณิศร  คะเชนชาติ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่  1 เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่าย

รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 3,200 บาท เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้
เสนอญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา 

 
นางมะลวัิลย์  บางนิ่มน้อย  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ดิฉัน 
นายกเทศมนตรี นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ขอเสนอญัตติเพ่ือ

พิจารณาขอความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปี 
2564 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ตามกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,200.00 บาท (-สามพัน
สองร้อยบาทถ้วน-) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ แต่จำเป็นต้อง
ใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม ่ดังนี้ 

     โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน งบดำเนินงาน    หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ 1.ค่าแบบพิมพ์เขียว/ค่าถ่ายแบบเอกสารระวางที่ดิน งบประมาณตั้ง
ไว้ 10,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 10,000.00 บาท โอนลดครั้ง
นี้ 3,2๐๐.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 6,800.00 บาท  

รวมโอนลด  3,2๐๐  บาท  
โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ตามกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ         
และสังคม จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3 ,200.00 บาท โอนเพิ่มครั้งนี้            
3,2๐๐ บาท  

รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 3,2๐๐ บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ           
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
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สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอได้โปรดนำเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.  2564 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งกองช่างได้เสนอขอโอนใน
หมวดค่าใช้สอย จำนวนเงิน 3,200 บาท เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวด
ค่าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้ อ
จอคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 27 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามระเบียบเป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  หากท่านมีข้อสงสัย
ซักถาม สอบถามทางผู้บริหารผ่านไปยังกองช่างได้ครับ 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  12 ท่าน ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  
งบประมาณ 3,200 บาทกรุณายกมือครับ  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติทั้งหมด  11   ท่าน คือ 
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4. นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด 
     5. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     6. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     7. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     8. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
     9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     10. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
     11. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
  งดออกเสียง 
  1.นายคณิศร  คะเชนชาติ  ประธานสภาเทศบาล 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  11  ท่าน  

รับรอง  11  ท่าน  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2564 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  งบประมาณ 3,200 บาท 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
  ญัตติที่  2  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

พ.ศ. 2564 เพื่อตั้ งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ป ระเภ ทครุภั ณ ฑ์ การ เกษตร  จำน วน  1  รายการ จำนวน เงิน            
180,000 บาท 

นายคณิศร  คะเชนชาติ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่  1 เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่าย

รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 180,000 บาท เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้
เสนอญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา 

 
นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ดิฉัน 
นายกเทศมนตรี นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ขอเสนอญัตติเพ่ือ 

พิจารณาขอความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปี 
2564 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบ
ลงทุน ปั๊มส่งน้ำแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งบริเวณประปาหมู่ 2 
เนื่องจากกิจการประปาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลบ้านใหม่ จึงมีความจำเป็นต้อง
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่ดังนี้ 

 

โอนลด 
รายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ งบ

ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำลากจูง
ดีเซล กำลัง 15 แรงม้า ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 180,000 บาท โอนลดครั้งนี้ จำนวน 180,000 บาท ยอด
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท  

    รวมโอนลดครั้งนี้ จำนวน 180,000 บาท  
โอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มส่งน้ำแรงดันสูงประปา หมู่ที่ 2 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามรายละเอียดดังนี้  

- ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 150 คิว / ชั่วโมง ขนาดไม่น้อยกว่า 
40 แรงม้า 

- มอเตอร์ใช้ไฟ 380 โวลต์ 
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- ท่อดูด x ท่อส่ง = 6x6 นิ้ว 
- พร้อมติดตั้งมาพร้อมฐานเครื่อง 

รวมโอนเพิ่มครั้งนี้ จำนวน 180,000 บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ           
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอได้โปรดนำเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม ญัตตินี้ตามระเบียบฯ เป็นอำนาจ 
เลขานุการสภาเทศบาล อนุมัติของสภาท้องถิ่น กรณีตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามข้อเท็จจริงงาน

กิจการประปาได้ตั้งครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำไว้จำนวน  2 เครื่อง เป็นเงิน 
180,000 บาท แต่สถานการณ์ปัจจุบันทางเทศบาลมีเครื่องสูบน้ำ
ประเภทเดียวกันอยู่แล้วซึ่งถ้าเราจะมาซื้อเครื่องแบบเดียวกันมันไม่มี
ความจำเป็น ทางคณะผู้บริหารได้ปรึกษาหารือกับทางกองช่าง งาน
กิจการประปา มีความเห็นว่าเราควรจะซื้อเป็นเครื่องสูบน้ำรายละเอียด
อยู่ในญัตติที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ เป็นเครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูงเพ่ือใช้ใน
กิจการประหมู่ท่ี  2 ปริมาตร  ไม่น้อยกว่า 50 คิวต่อชั่วโมง ขนาดไม่น้อย
กว่า 40 แรงม้า มอเตอร์ใช้ไฟ 380 โวลต์  ท่อดูด x ท่อส่ง = 6x6 นิ้ว  
พร้อมติดตั้งมาพร้อมฐานเครื่อง ใช้ในกิจการประปาหมู่ที่  2   หากท่าน
สงสัยสอบถามทางกองช่างได้ ซึ่งเป็นงบประมาณของกิจการประปา ไม่
เกี่ยวกับเงินงบประมาณรายจ่ายปกติคือเราจะมีเงินอยู่  2 ส่วน  ส่วนหนึ่ง
เป็นรายจ่ายทั่วไป อีกส่วนหนึ่งเป็นเทศบัญญัติเกี่ยวกับงานกิจการประปา 
สอบถามได้นะครับ 

นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนายเทพพิทักษ์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 กระผมนายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

กระผมขอรายละเอียดเครื่องนี้ เราจะดูดน้ำจากบ่อประปามาสู่การ
กระบวนการผลิต ถูกต้องใช่หรือไม่ 

นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนายสุรศักดิ์ บัวเมืองปัก  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล  กระผม นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก รองประธานสภาเทศบาล ขออนุญาต 

นำเรียนว่าเครื่องนี้เป็นปั๊มแต่ไม่ได้คอนโทรล ถ้าเป็นคอนโทรลราคาจะ
ประมาณ 2 แสนกว่าบาท  แต่เครื่องนี้เป็นเครื่องดูดส่งน้ำดีน้ำใสเพราะว่า
ตอนนี้ปั๊มชุดที่จ่ายขึ้นทางมุขมนตรีฝั่งขวามีตัวใหญ่ 1 ตัว ตัวเล็ก 1 ตัว 
จะเอา 40 แรง 2 ตัวมาคู่กัน ตอนนี้เรานำคอนโทรลชุดเดิมแต่เรานำเอา
มอเตอร์และปั๊มมาเปลี่ยน คือจะมีมุขมนตรีฝั่งขวา 2 ตัว และมุขมนตรีฝั่ง
ซ้าย บ้านยางน้อยหัวสิบ  2 ตัว ก็มีจะมี  40 แรง ประมาณ 4 ตัว  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  12 ท่าน ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ  
งบประมาณ 180,000 บาทกรุณายกมือครับ  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติทั้งหมด  11   ท่าน คือ 
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4. นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด 
     5. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     6. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     7. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     8. นายสุดใจ        ดุมใหม ่
     9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     10. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
     11. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
  งดออกเสียง 
  1.นายคณิศร  คะเชนชาติ  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  11  ท่าน  
รับรอง  11  ท่าน  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2564 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตรต จำนวน 1 รายการ  งบประมาณ 180,000 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เพื่อพิจารณา  

1. การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2565 วาระท่ี  2 ขั้นแปรญัตติ 
 

นายคณิศร  คะเชนชาติ   ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 วาระที่  2 ขั้นแปรญัตติ เชิญท่านเทพพิทักษ์ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงรายละเอียดแปรญัตติ 
 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 กระผม นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานการประชุมพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของคณะแปรญัตติ
เมื่อวันที่  16 สิงหาคม 2564 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
ดังนี้ ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 13 สิงหาคม 
2564 เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม  2564 เวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และวันที่  15 สิงหาคม  2564 เวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และมีคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ยื่นคำแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  นั้น 
    บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  16 
สิงหาคม 2564 และได้เชิญผู้ยื่นคำแปรญัตติ และนายกเทศมนตรีตำบล
บ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังและชี้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติจึงมี
มติ ดังนี้  

1 นายอุเทน  กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้ยื่นคำ
ขอแปรญัตติ ดังนี้ ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2565 ขอแปรญัตติตัด  งบประมาณรายจ่ายในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 แผนงานเคหะและชุมชน ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเอนกประสงค์ จำนวนเงิน  
400,000 บาท เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อยานพาหนะแบบกระบะ ขับเคลื่อนล้อหลัง 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,400 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน  เกียร์ธรรมดา 
จำนวน 1 คัน เพ่ือขอไปปรับเพิ่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2565 แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 
400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  

      มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ    
      มีมติเห็นชอบให้ปรับเพ่ิมแผนงานเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุ

ก่อสร้างเป็น 800,000 บาท เพ่ิมขึ้นจำนวนเงิน  400,000  บาท  
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เนื่องจากเพ่ือเป็นประโยชน์ของเทศบาลในการช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนตำบลบ้านใหม่รวดเร็วยิ่งขึ้น 

      2. นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต เป็นผู้เสนอคำแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือตัดงบประมาณร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนงาน  สาธารณสุข ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
จำนวนเงิน  495,000 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อม
ฐานรอง  ไว้สำหรับส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตำบล
บ้านใหม่ รายละเอียดดังนี้  

         1. เครื่องซิทอัพบริหารหน้าท้อง  ราคา 35,000 บาท  
         2. เครื่องออกกำลังกายยิมนาสติกคู่ ราคา 45,000 บาท 

3. เครื่องบริหารข้อแขน 2 สถานี ราคา 48,000 บาท  
4. เครื่องบิดเอว 3 สถานี ราคา 52,000 บาท  
5. เครื่องกายภาพขา ราคา 59,000 บาท  
6. เครื่องซิทอัพออกกำลังกายแขน ราคา 59,000 บาท  
7. เครื่องคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย ราคา 59,000 บาท  
8. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกและแขน ราคา 69,000 บาท  
9. เครื่องบริหารหัวไหล่และแขน ราคา 69,000 บาท  

  เพ่ือขอไปปรับเพ่ิมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าของตำบลบ้านใหม่ 
จำนวน  495,000 บาท  

      มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ    
      มีมติเห็นชอบให้ปรับเพ่ิมงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน เงิน

อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
ตำบลบ้านใหม่ เป็น  995,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน   495,000  บาท 

    เนื่องจากเพ่ือเป็นประโยชน์ของเทศบาลในการช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนตำบลบ้านใหม่ 

และมีมติให้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2565 (ร่างเดิม) เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้พิจารณาเห็นชอบ 
ต่อไป 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ในวาระที่  2 เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอหรือว่าอภิปราย

ต่อที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลที่
จะพิจารณาว่าท่านจะเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ซึ่งในครั้ง
นี้กระผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล จะขอมติที่ประชุมกรณีแรกท่าน       
อุ เทน กูบ โคกกรวด  ได้แปรตัดงบประมาณจากการซื้ อรถบรรทุ ก
เอนกประสงค์ จากจำนวนเงิน 400,000 บาท เพ่ือไปแปรเพ่ิมในหมวดค่า
วัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวนเงิน 400,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
8 0 0 ,0 0 0  บ าท   กระผม ได้ พิ จ ารณ าตรวจสอบ คำแปรแล้ วว่ า 
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นายกเทศมนตรีในรับรองคำแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้
ประชุมพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการทั้ง  7 ท่านมีมติที่ประชุมเห็นชอบกับ
ท่านอุเทนที่ได้เสนอคำแปรญัตติ  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติ ที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบตามคำแปรญัตติของนายอุเทน 
กูบโคกรวด กรุณายกมือครับ  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบทั้งหมด  11   ท่าน คือ 
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4. นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด 
     5. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     6. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     7. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     8. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
     9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     10. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
     11. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
  งดออกเสียง 
  1.นายคณิศร  คะเชนชาติ  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  11  ท่าน  
รับรอง  11  ท่าน  ในคำแปรญัตติของนายอุเทน กูบโคกรวด สมาชิก
สภาเทศบาล เขต  1 ได้เสนอคำแปรญัตติตัดงบประมาณจากการซื้อ
รถบรรทุกเอนกประสงค์ จากจำนวนเงิน 400,000 บาท เพื่อไปแปรเพิ่ม
ในหมวดค่าวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 400,000 บาท รวมเป็น
เงิน 800,000 บาท 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ต่อไปเป็นคำแปรญัตติของนายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต สมาชิก 
เลขานุการสภาเทศบาล  สภาเทศบาล เขต 1  ได้ เสนอคำแปรญั ตติ ร่ างเทศบัญ ญั ติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือตัดงบประมาณร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนงาน  สาธารณสุข ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
จำนวนเงิน  495,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อม
ฐานรอง  ไว้สำหรับส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตำบล
บ้านใหม่ เพ่ือขอไปปรับเพ่ิมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าของตำบลบ้านใหม่ 
จำนวนเงิน  495,000 บาท ซึ่งกระผมได้ตรวจสอบคำแปรญัตติและ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ได้รับรองคำแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว และ
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คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการทั้ง  7 ท่าน       
มีมติที่ประชุมเห็นชอบกับท่านเทพพิทักษ์ ที่ได้เสนอคำแปรญัตติ  สมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ
ตามคำแปรญัตติของนายเทพพิทักษ์ เมธาพันธ์พิชิต กรุณายกมือครับ  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบทั้งหมด  11   ท่าน คือ 
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4. นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด 
     5. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     6. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     7. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     8. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
     9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     10. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
     11. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
  งดออกเสียง 
  1.นายคณิศร  คะเชนชาติ  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  11  ท่าน  
รับรอง  11  ท่าน  ในคำแปรญัตติของนายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ได้เสนอคำแปรญัตติตัดงบประมาณหมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จาก
จำนวนเงิน  495,000 บาท เพื่อไปแปรเพิ่มในหมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่  จำนวนเงิน 500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 
995,000 บาท 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เพื่อพิจารณา  

2. การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  วาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 วาระที่   3 ขั้นลงมติ ให้ตราเป็น เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  เชิญเลขาได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายสิรกิจ  วาปีธรรม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ต่อไป 
เลขานุการสภาเทศบาล เป็นเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 วาระที่  

3 การลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เพราะว่าไม่มีการอภิปราย ซึ่งได้มีผู้ยื่นคำแปร
ญัตติ 2 คำแปร ให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาแล้ว ไม่มีการสงวนคำแปร ไม่มีการสงวน
ความเห็น ที่ประชุมเห็นชอบร่างเทศบัญญัติที่คณะแปรญัตติได้ประชุม  มีสมาชิกสภา
เทศบาลอยู่ในที่ประชุม  12 ท่าน ครบองค์ประชุม 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   กระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ. 2565 กรุณายกมือครับ  
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติทั้งหมด  11   ท่าน คือ 
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4. นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด 
     5. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     6. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     7. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     8. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
     9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     10. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
     11. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
  งดออกเสียง 
  1.นายคณิศร  คะเชนชาติ  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  11  ท่าน  
รับรอง  11  ท่าน เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2565 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ  
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านจะอภิปรายหรือไม ่เชิญท่านอุเทน กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน  กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายอุเทน กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ขอนำเรียน

ปรึกษาหารือต่อที่ประชุมว่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ หมู่ที่  5 
ภูเขาลาด ใช้งบประมาณ 6 ล้าน 7 แสน บาท ใกล้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
แล้วแต่เท่าที่ผ่านมากระผมเคยไปดูสัมผัสงานบริเวณรางระบายน้ำที่ฝาท่อ
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เหล็ก ที่ผ่านเศษหินเศษทรายเข้าไปอุดตันค่อนข้างเยอะมาก ไม่ทราบว่าทาง
คณะกรรมการหรือกองช่างได้ตรวจงานแล้วหรือยังเซ็นต์รับงานแล้วหรือยัง 
อยากให้ผู้รับเหมานำเศษหินเศษทรายออกให้หมด และอีกเรื่อง หินคลุก
กระผมได้เขียนคำร้องค่อนข้างนานแล้วแต่รู้สึกว่าหมดแล้วมาทีไรไม่ค่อยทัน
เขาอยากให้ทางกองช่างจัดซื้อเพ่ิมเติมในเขตบ้านกระผมเขาได้โทรประสาน
ขอหินคลุกกระผมซี่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านยังไม่ได้ตอบสนองชาวบ้าน 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  ขออนุญาตชี้แจงนะครับว่ากระผมเองเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนชี้แจงว่ายังไม่ได้ตรวจรับงานเพราะว่ายังไม่เรียบร้อยได้พูดคุยกันว่า

จะดูทุกบ่อหากไม่เรียบร้อยจะไม่ตรวจรับงาน ในส่วนเรื่องหินคลุกได้คุยกับ
ท่านนายกแล้วว่าจะสั่งเพ่ิมเติมเพราะว่ายังมีหลายซอยที่ยังไม่ได้  มีสมาชิก
ท่านจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญท่านสุดใจ  

 
นายสุดใจ  ดุมใหม่  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายสุดใจ ดุมใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อยากสอบถามว่า

ป้ายโครงการบริเวณถนน คสล. หมู่ที่ 5 ทำแล้วหรือยัง ประชาชนโทรมา
สอบถามว่าป้ายโครงการทำแล้วหรือยัง และที่ท่านอุเทน ได้พูดเรื่องหินใน
บ่อมีมากเกือบทุกบ่อ และน้ำตรงอันอันที่ท่านไปทำตะแกรงให้น้ำไหลลงข้าง
ทาง ตอนนี้ข้างอันอันเขาได้เอาหินคลุกมาถมด้านข้างเพ่ือที่จะให้พ้ืนเสมอ
ถนนซึ่งน้ำจะไหลลงไม่ได้ท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรให้ท่านช่วยพิจารณา
ด้วยนะครับปัญหาเกิดข้ึนแน่นอน 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญ ผอ.กองช่าง ช่วยชี้แจง ด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมขอนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับถนน 
ผู้อำนวยการกองช่าง คสล. ถนนมุขมนตรี ตอนนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตอนนี้ทางผู้

ควบคุมกำลังดำเนินการตรวจสอบและได้ประสานกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาโดยเร็วและตามที่ท่าน สท.ได้สอบถาม
เกี่ยวกับป้ายโครงการติดอยู่ตรงปากทางโครงการบริเวณตรงหมู่บ้านในเมือง 
ตอนนี้โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 90% และเศษวัสดุก่อสร้างที่หล่นลง
ไปในบ่อพักจะดำเนินการประสานผู้รับจ้างให้ทำการขุดลอกบ่อพัก และ
บริเวณหน้าอันอันจะมีหินคลุกเจ้าของที่ดินที่ติดถนนมุขมนตรีได้แจ้งว่าให้
ทางเทศบาลก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ในส่วนที่ไปเทคอนกรีตเชื่อม
ด้านหน้าอาคารพานิชย์เขาจะดำเนินการเอง และจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่นอก
สัญญาบ่อพักหน้าอันอันทางกองช่างได้ดำเนินการเองเพ่ือรองรับน้ำที่จะท่วม
ประจำให้ไหลสะดวกยิ่งขึ้น 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านจักรวรรดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจักรวรรดิ์ ศรีพนม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมมี เรื่ องจะสอบถาม และอยากให้ กองช่ างออกสำรวจ พ้ืนที่

สาธารณประโยชน์ในตำบลบ้านใหม่ทั้งหมดเพราะไม่รู้ว่าที่ดินตกไปอยู่เป็นช
ของชาวบ้านบ้างหรือไม่ เท่าที่เห็นมาบางท่านได้ยึดเป็นสมบัติส่วนตัว อยาก
ให้ออกไปสำรวจด้วยนะครับ ประเด็นที่  2 เกี่ยวกับการลักลอบใช้น้ำเพราะ
เป็นปัญหารื้อรังมานานของตำบลบ้านใหม่อยากให้ผู้บริหารหรือว่าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ทำงานเชิงรุกอย่างจริงจัง พูดง่าย ๆ  ว่าการบริการคืองานของ
เรา แต่ว่าขโมยลักลอบใช้น้ำกระผมคิดว่าไม่เหมาะสมเพราะทุกท่านที่ใช้น้ำ
ต้องเสียเงินให้กับเทศบาลเพ่ือเงินนั้นกลับมาบำรุงสาธารณประโยชน์ของ
ตำบลเรา อยากให้กิจการประปานำกุญแจไปล๊อคในจุดที่ล่อแหลมเพราะน้ำ
ที่เราผลิตเราจำหน่ายให้กับประชาชนเราต้องลดค่าใช้จ่ายให้ได้ในเมื่อเราไม่
มีรายได้เพ่ิมเราต้องไปลดค่าใช้จ่ายเพ่ือให้กิจการประปาได้อยู่รอด ประเด็นที่ 
3 เรื่องเกี่ยวกับกองสาธารณสุขเรื่องขยะเป็นเรื่องที่เรื้อรังการแก้ไขปัญหา
ไม่ได้รับการตอบสนองของชาวบ้านเท่าท่ีควรกระผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ได้มีผลกระทบกับเรื่องนี้พอสมควรขยะเฉื่อย ขยะเปียก ขยะแห้ง กระผมขอ
เรียนเสนอในเรื่องการกำจัดขยะให้ถูกต้องและถูกวิธีการแต่ว่าต้องใช้เวลา
อยากทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่รอบข้าง จึงอยากให้กองสาธารณสุข
ทำงานในเชิงรุกไม่ใช่ว่าเห็นแล้วปล่อยปะละเลยเราไม่ต้องรอให้เขามา
ร้องเรียนอยากให้ออกไปทำงาน คือว่าถ้าท่านเห็นแล้วขยะกองอยู่ตรงนี้ผ่าน
หน้าโรงเรียนมะขามเฒ่ามีทั้งที่นอนหมอนมุ้งท่านจะมาอ้างว่าห้ามเขาไม่ได้
แต่เราต้องเป็นฝ่ายทำงานเชิงรุกประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเดือนหนึ่งมีจัดอบรม
การกำจัดขยะให้ถูกต้องหรือไม่ปัญหาขยะกระผมมองว่าเป็นปัญหา
ระดับชาติไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ กระผมพยายามต่อสู้กับมันมานานแต่ว่าการ
ตอบสนองของผมไม่ได้เลย กระผมขอฝากด้วยนะครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านอุเทน  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน  กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมขอเสนอแนะเรื่องการทิ้งเศษหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เศษปูน เศษทราย ต่อไปช่วยวางระบบให้ดีกว่านี้ไม่ใช่ว่าจะทิ้งที่สาธารณะ

ตรงไหนก็ไปทิ้งเวลาท่านทำข้อกำหนดกับผู้รับจ้างอยากให้ระบุให้ชัดเจนว่า
ผู้รับจ้างควรจะกำจัดไว้ตรงไหนอย่างไร เช่นบริเวณบ่อบ้านใหม่ หมู่ที่  1 
เขาพร้อมที่จะถมสระตรงนั้นอยู่แล้วทำไมไม่ไปถมที่จะเติมเต็มพ้ืนที่ตรงนั้น
งบประมาณก็จะได้ไม่เพ่ิมเติม อยากนำเรียนที่ประชุมฝากด้วยนะครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านสุดใจ ดุมใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสุดใจ  ดุมใหม่  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมขอเรียนถามว่าถนนบริเวณซอยชานนท์หน้าหมอยาออกไปทางถนน

มุขมนตรีปัญหาเกิดกับชาวบ้านมากอยากให้กองช่างได้ออกไปตรวจสอบดู
เรียบร้อยบริหารก่อสร้างของเขาชาวบ้านเดือดร้อนมากเข้าบ้านไม่ได้ต้องนำ
รถไปจอดที่อ่ืนอยากให้กองช่างออกไปดูทุกวันเพื่อชาวบ้านจะได้รู้สึกว่าอย่าง
น้อยเทศบาลก็ไม่ทิ้งเขา และอีกอย่างถนน คสล.หน้าภูเขาลาด ที่เอาท่อพีวีซี
วางอยู่กับรางมันตันท่อขนาดนิ้วครึ่งและข้ามถนนไปฝั่งหน้าอันอันตรงนั้นก็
ตัดน้ำไม่สามารถไหลออกได้กระผมอยากขอความอนุเคราะห์ว่าต่อไปนี้ถ้าจะ
ทำถนนอยากให้พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบทำแล้วให้มีประสิทธิภาพ     
ทำแล้วอย่าให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลัง กระผมฝากด้วยนะครับ 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ขอนำเรียนชี้แจง เราเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหน้าเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นท่อ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะส่งงานจะต้องทำท่อให้เรียบร้อยตอนนี้ยัง

ไม่ส่งงานดินอาจจะไปตันอยู่บริเวณท่อเพราะทางเทศบาลได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบแล้วว่าก่อนที่จะส่งมอบงานจ้างจะต้องทำให้ถนนใช้งานได้ปกติ  ส่วน
ถนนเส้นที่โยธาธิการทำทางเทศบาลได้ไปดูตลอดครับ อนาคตทางโยธาธิการ
จะมาทำถนนดาร์ดคอนกรีตและทำหนังสือมาถึงเราแล้วภายในเร็ว ๆ นี้ จึง
นำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านจะอภิปรายหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
  
 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
              

        (ลงชื่อ)      ผู้จัดทำรายงานการประชุม 
                           (นายสิรกิจ  วาปีธรรม) 
                              เลขานุการสภาเทศบาล 
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(หน้าต่อท้ายบันทึกการประชมุสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 คร้ังท่ี  3 ประจำปี 2564 
วันที่  23 สิงหาคม 2564) 

 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้อง 
  
 
        ประธานกรรมการ 
     (นายวันชัย  พลสมบัติ) 
      สมาชิกสภาเทศบาล  
 
 
        กรรมการ              กรรมการ 
                  (นายอนันท์   กลัดสันเทียะ)         (นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์) 

 สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
         กรรมการ               กรรมการ/เลขานุการ 

        (นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด)               (นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต) 
            สมาชิกสภาเทศบาล             สมาชิกสภาเทศบาล 

 
      
 
 

รับรองรายงานการประชุม เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย..................................... สมัยที่
....................ครั้งที.่............................ ประจำปี พ.ศ. 2564  วันที ่.............................................................  
 
 

    
              (นายคณิศร   คะเชนชาติ )       

                      ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่   
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