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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 
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***********************************************  
 

ผู้มาประชุม  13  คน      ผู้ไม่มาประชุม   -   คน  ลา    -    คน  ขาด    -   คน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

นายระเบียบ  น้อยพงษ์ 
นายเดโชชัย  นิ่มนวล 
นางจาลึก  เลาหพิบูลรัตนา 
นางสุคนธ์  เจนจบ 
นายสมประสงค์  อินเลี้ยง 
นางทองหล่อ  น้อยพงษ์ 
นายล่อน  เจนจบ 
นายสมเดช  ศรีหาตา 
นายพินโย  อินเลี้ยง 
นายประพันธ์  โกสุม 
นายสรัล  ขำคล้าย 
นายประจวบ  จันทร์คง 
นายทนง  นาทาม 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภา  เขต 1 
สมาชิกสภา  เขต 1 
สมาชิกสภา  เขต 1 
สมาชิกสภา  เขต 1 
สมาชิกสภา  เขต 1 
สมาชิกสภา  เขต 2 
สมาชิกสภา  เขต 2 
สมาชิกสภา  เขต 2 
สมาชิกสภา  เขต 2 
สมาชิกสภา  เขต 2 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ระเบียบ  น้อยพงษ์ 
เดโชชัย  นิ่มนวล 
จาลึก  เลาหพิบูลรัตนา 
สุคนธ์  เจนจบ 
สมประสงค์  อินเลี้ยง 
ทองหล่อ  น้อยพงษ์ 
ล่อน  เจนจบ 
สมเดช  ศรีหาตา 
พินโย  อินเลี้ยง 
ประพันธ์  โกสุม 
สรัล  ขำคล้าย 
ประจวบ  จันทร์คง 
ทนง  นาทาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  10  คน 
 

 1. นายเชาวลิต  เสถียร  นายกเทศมนตรี    

 2. น.ส.ไอศิกา  กวดนอก  รองนายกเทศมนตรี 

 3. นายสันติ  สี่เล็กสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 

 4. นายบัญชา  ชลาสินธ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 5. นายอนันต์  แดงสกุล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 6. นางศิริพร  แจ้งโถง   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

 7. นายพชร  เพชรอ่อน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 8. นายจักรเทพ  ดวงตะวงษ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 

 9. น.ส.ปารณีย์  สื่อสุนทรานนท์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

 10. น.ส.นพรัตน์  ทวนธง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 

เมื่อถึงเวลา 09.00 น. สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน มาประชุม 12 คน 
ครบองค์ประชุม นายระเบียบ  น้อยพงษ์  ประธานสภา จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 

 

นายทนง  นาทาม  ประกาศอำเภอลานกระบือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยวิสามัญ  
เลขานุการสภา สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลช่องลมได้ยื ่นคำร้อง   

ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 
 17 กันยายน 2564 เพื่อขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม ขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมถึงกิจการอื่น ๆ  ตลอดจนข้อราชการอ่ืน 
อาศัยอำนาจตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 998/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 
ประกอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 36 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตำบลช่องลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564   
เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ 
จังหวัดกำแพงเพชร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  
นายสมเกียรติ  ชื่นอยู่  นายอำเภอลานกระบือ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     

1.1 แจ้งสมาชิกสภาในพ้ืนที่แต่ละหมู่ หากมีงานสวดพระอภิธรรมศพหมู่ใดให้สมาชิก   
ในพ้ืนที่นั้น ๆ แจ้งนางจาลึก  เลาหพิบูลรัตนา  เพื่อนำเงินไปมอบในงาน 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม      

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 
 

นายระเบียบ น้อยพงษ์  ขอเชิญสมาชิกสภาได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว เมื่อวันที่  
ประธานสภา  27 สิงหาคม 2564 ว่าถูกต้องหรือไม่ มีสมาชิกคนใดจะขอแก้ไขหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 12 เสียง 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
 

   3.1 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 

นายระเบียบ  น้อยพงษ์  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมาย 
ประธานสภา 
 

นายทนง  นาทาม  ข้อระเบียบและกฎหมาย 

เลขานุการสภา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2547     
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที ่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็น     
ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

3.1.1 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564       
        (สำนักปลัดเทศบาล) 
 

สำนักปลัดเทศบาล ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน รายละเอียด ดังนี้                          

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ซึ ่งเป็นครุภัณฑ์ที ่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ         
เดือนธันวาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ 

           รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  ราคา  854,000 บาท 
                คุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้ 

- ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   
  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  

     - แบบดับเบิ้ลแค็บ 
     - เป็นกระบะสำเร็จรูป 
     - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
     - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
     - ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 184 ลำดับที่ 2)  
  

 
/นายระเบียบ... 
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นายระเบียบ  น้อยพงษ์  มีสมาชิกสภาคนใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภา 
 

นายล่อน  เจนจบ  เนื่องจากผมทราบว่าเทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการจัดซื้อ 
สมาชิกสภา  จัดจ้างในหลาย ๆ โครงการ แต่เพราะเหตุใดจึงมีงบประมาณที่จะจัดซื้อรถยนต์ดังกล่าวได้ 
 

นายเชาวลิต  เสถียร  การจัดซื ้อรถยนต์ของสำนักปลัดเทศบาลนั ้นเป็นไปตามที ่ตั ้งงบประมาณ      
นายกเทศมนตรี  การจัดซื้อไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 แต่เนื่องจาก  
         งบประมาณรายได้ที่เทศบาลได้รับการจัดสรรมาล่าช้า จึงต้องขออนุมัติกันเงินจากสภาเทศบาล 
   เพื่อจะดำเนินการจัดซื้อรถยนต์และเนื่องจากรถยนต์ของสำนักปลัดเทศบาลคันเดิม     
   ใช้งานมานานสภาพค่อนข้างเก่า จึงได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อรถยนต์คันใหม่เพ่ือใช้ใน 
   งานราชการของเทศบาลตำบลช่องลม ซึ่งต่อไปในอนาคตถ้าหากมีงบประมาณเพียงพอ   
   ก็อาจจะพิจารณาจัดซื้อรถตู้เพ่ือใช้ในงานกิจการสภาและงานราชการอ่ืน ๆ ของเทศบาล 
   ตำบลช่องลม 
   

นางทองหล่อ  น้อยพงษ์  ดิฉันเห็นด้วยกับการจัดซื้อรถยนต์และถ้าหากในอนาคตสามารถจัดซื้อรถตู้ได้   
สมาชิกสภา  ก็จะมีความสะดวกสบายขึ้นในการเดินทางไปอบรมหรือไปราชการต่าง ๆ ของสมาชิก  
   สภาเทศบาล แต่ในส่วนการจัดซื้อรถยนต์ตามที่เสนอขออนุมัติกันเงินนั้น เมื่อจัดซื้อแล้ว 
   จะขอให้นำไปใช้ในงานราชการของกองช่างได้หรือไม่เนื่องจากรถยนต์ของกองช่างสภาพ 
   ค่อนข้างเก่า ถ้าหากในครั้งนี้จัดซื้อให้สำนักปลัดเทศบาลต่อไปในอนาคตก็ต้องจัดซื้อให้  
   กองช่างอีก 
 

นายเชาวลิต  เสถียร  การจัดซื้อรถยนต์ดังกล่าวนี้ระบุไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
นายกเทศมนตรี  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสำนักปลัดเทศบาล ส่วนการจัดซื้อรถยนต์ใหม่ให้กองช่างนั้น 
   ก็ต้องพิจารณาจากงบประมาณในปีงบประมาณถัดไปหรือในปีงบประมาณ 2566 
 

นายระเบียบ  น้อยพงษ์  มีสมาชิกสภาจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการอภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภา
ประธานสภา  อนุมัติกันเงิน 
 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติกันเงิน 12 เสียง 
 
นายทนง  นาทาม  3.1.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) 
เลขานุการสภา 

กองการศึกษา ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินอุดหนุนทั่วไป ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี ้ผ ูกพัน         
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน รายละเอียดดังนี้                          

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

/(1) โครงการ... 



- 5 - 
 

(1) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ            
จำนวน 150,000 บาท 

 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

นายระเบียบ  น้อยพงษ์  มีสมาชิกสภาคนใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภา 
 

นายประพันธ์  โกสุม  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบนั้น คือการซ่อมแซม 
สมาชิกสภา  อาคารหลังใด เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น หรือไม่ เนื่องจากได้รับแจ้งจากครูโรงเรียนเทศบาลช่องลม    
   ว่าอาคารดังกล่าวมีการชำรุด และอาคารเรียนที่ชำรุดอีกก็คืออาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล  
   ที่ติดกับอาคารอเนกประสงค์ชำรุดเนื่องจากการซ่อมแซมหลังคามีน้ำรั่วและระบายไม่ทัน 
   ทำให้น้ำท่วมขังลานด้านหน้าอาคารและไหลเข้าไปในห้องเรียน 
 

นายเชาวลิต  เสถียร  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่เสนอเป็นญัตต ิ
นายกเทศมนตรี  ขออนุมัติกันเงินในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียน 
   เทศบาลช่องลม เนื่องจากปัจจุบันอาคารอเนกประสงค์ได้จัดตั้งเป็นสถานที่ฉีดวัคซีน  
   ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งไม่สามารถเข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 
   ได้ทันในปีงบประมาณ 2564 จึงต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณากันเงิน 
 

นายระเบียบ  น้อยพงษ์  มีสมาชิกสภาจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการอภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภา
ประธานสภา  อนุมัติกันเงิน 
 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติกันเงิน 12 เสียง 
 
นายทนง  นาทาม  3.1.3 ญัตติขออนุมัติกันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ           
เลขานุการสภา            (กองการศึกษา) 
 

 กองการศึกษาขออนุมัติกันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจเพ่ือเป็นรางวัล
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ        
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม (เงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี) 
งบประมาณ จำนวน 646,695 บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รายละเอียดดังนี้ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 ค่าครุภัณฑ์ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม    
 
 
 

/ครุภัณฑ์... 
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  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  2,345    บาท 
  ครุภัณฑ์การเกษตร       11,000    บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     66,000    บาท 
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     940    บาท 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       10     บาท 
  ครุภัณฑ์สำนักงาน 46,400   บาท 
  ครุภัณฑ์อ่ืน  20,000   บาท 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 อาคารต่าง ๆ 
 โครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ 
จำนวน 500,000 บาท 
 

 

นายระเบียบ  น้อยพงษ์  มีสมาชิกสภาคนใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภา 

 

นางสุคนธ์  เจนจบ  ขอสอบถามว่าโครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมห้องน้ำสำหรับ
สมาชิกสภา  ผู้สูงอายุ งบประมาณ 500,000 บาท จะดำเนินการก่อสร้างที่ใด 
 

นายเชาวลิต  เสถียร  เดิมนั้นพิจารณาให้ก่อสร้างบริเวณประปาซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านพักข้าราชการ   
นายกเทศมนตรี  ของเทศบาลตำบลช่องลม แต่เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมเพราะห้องน้ำจะอยู่ใกล้กับ
   ประปาของเทศบาล ซ่ึงจากการประชุมร่วมกันก็มีมติไม่ดำเนินการการก่อสร้างอาคาร 
   และห้องน้ำดังกล่าวและให้งบประมาณตกไป แนวทางในการดำเนินการต่อไปนั้น          
   จะนำงบประมาณไปก่อสร้างห้องประชุมสำหรับรองรับการประชุม อบรม สัมมนา หรือ 
   ต้อนรับคณะบุคคลต่าง ๆ ซึ่งสามารถรองรับได้ประมาณ 30 คน โดยจะก่อสร้างบริเวณ  
   ตู้คอนเทนเนอร์ถัดจากบ้านพักข้าราชการ  
 

นายระเบียบ  น้อยพงษ์  มีสมาชิกสภาจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการอภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภา
ประธานสภา  อนุมัติกันเงิน 
 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติกันเงิน 12 เสียง 
 
นายทนง  นาทาม  3.1.4 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564          
เลขานุการสภา           (กองช่าง) 

 

กองช่าง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน รายละเอียด ดังนี้      

 
/แผนงาน...  
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ลำดับที่ 2. โครงการติดตั้งบานประตูปิด-เปิด บริเวณคลองมาบความตาย  

หมู่ที่ 1 บ้านช่องลม โดยทำการติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำ ขนาดความกว้าง 1.90 เมตร              
สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 ชุด (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) 
งบประมาณ 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 63 ลำดับที่ 10 

 

นายระเบียบ  น้อยพงษ์  มีสมาชิกสภาคนใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภา 
 

นายเดโชชัย  นิ่มนวล  โครงการดังกล่าวนี้ผู้ใหญ่จตุพงศ์  มีสิงห์  ได้แจ้งผมมาว่าไม่ต้องการให้ดำเนินการแล้ว 
สมาชิกสภา  และผมได้แจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบด้วยวาจาตามที่ผู้ใหญ่จตุพงศ์  มีสิงห์ ได้แจ้งมา 
    

นายเชาวลิต  เสถียร  ผมได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่จตุพงศ์ มีสิงห์  ว่าจะให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวนี้  
นายกเทศมนตรี  แต่จะเปลี่ยนจุดการดำเนินการ ซึ่งยังคงอยู่ในบริเวณคลองมาบควายตาย หมู่ 1 เช่นเดิม 
  

นายระเบียบ  น้อยพงษ์  มีสมาชิกสภาจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการอภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภา
ประธานสภา  อนุมัติกันเงิน 
 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติกันเงิน 12 เสียง 
 
นายทนง  นาทาม  3.1.5 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564      
เลขานุการสภา            (กองช่าง) 

กองช่าง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน รายละเอียด ดังนี้       

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ลำดับที่ 9. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนระบบโซล่าเซลล์ภายในตำบล 

ช่องลมจำนวน 34 จุด โดยทำการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนระบบโซล่าเซลล์พร้อม
อุปกรณ์จำนวน 34 จุด พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบล
ช่องลมกำหนด) งบประมาณ 1,480,700 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

/ตั้งจ่าย... 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 177 ลำดับที่ 8 

 

นายระเบียบ  น้อยพงษ์  มีสมาชิกสภาคนใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภา 
 

นางสุคนธ์   เจนจบ  ขอสอบถามว่าโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนระบบโซล่าเซลล์ภายในตำบล 
สมาชิกสภา  ช่องลมจำนวน 34 จุดนั้น ติดตั้งบริเวณใดบ้าง 
 

นายล่อน  เจนจบ  ตามความคิดเห็นของผมจำนวน 34 จุด พ้ืนที่ทั้งตำบลคงไม่เพียงพอ ถ้าต้องการ 
สมาชิกสภา  ไฟแสงสว่างรายทางระยะยาวควรเพ่ิมจำนวนจุดการติดตั้งให้มากกว่านี้ 
 

นายเดโชชัย  นิ่มนวล  ตามท่ี สท.ล่อน  เจนจบ  อภิปรายผมก็เห็นด้วยว่าจำนวน 34 จุดนั้นไม่เพียงพอ  
สมาชิกสภา  แต่เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้มีจำกัดจึงสามารถ  
   ดำเนินการได้ในจุดที่สำคัญหรือในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเช่นบริเวณสามแยกองอาจ  
   หรือบริเวณสามแยกบ้านช่องลม  
 

นายทนง  นาทาม  การกันเงินโครงการต่าง ๆ นั้น ต้องกันเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ
เลขานุการสภา  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะเพ่ิมเติมอย่างไรนั้นก็สามารถ
   ดำเนินการได้ โดยการเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาของเทศบาล 
 

นายเชาวลิต  เสถียร  การติดตั้งโคมไฟถนนระบบโซล่าเซลล์ จะเริ่มติดตั้งตั้งแต่บริเวณหมู่ 5 บ้านวังยาง 
นายกเทศมนตรี  ไปจนถึงสุดเขตตำบลช่องลมซึ่งติดต่อกับเขตตำบลประชาสุขสันต์  โดยทำการติดตั้ง 
   บริเวณถนนสายหลัก คือสายลานกระบือ-ลานตาบัว และติดตั้งในจุดสำคัญท่ีเป็นบริเวณ 
   โค้งอันตรายหรือไฟรายทางของ อบจ.กำแพงเพชร ค่อนข้างมืดเนื่องจากมีกิ่งไม้มาบังแสงไฟ 
 

นางสุคนธ์  เจนจบ  ขอให้พิจารณาติดตั้งบริเวณทางโค้งระหวา่งหมู่ 3 กับหมู ่5 เนือ่งจากเกิดอุบัติเหตุ 
สมาชิกสภา  บ่อยครั้ง 
 

นางทองหล่อ  น้อยพงษ์  บริเวณทางโค้งระหว่างหมู่ 3 และหมู่ 5 ได้เคยเสนอให้ดำเนินการติดตั้งการ์ดเรล 
สมาชิกสภา  ไปแล้ว ถ้าติดตั้งการ์เรลได้ก็จะสามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุได้มากข้ึน 
 

นายระเบียบ  น้อยพงษ์  มีสมาชิกสภาจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการอภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภา
ประธานสภา  อนุมัติกันเงิน 
 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติกันเงิน 12 เสียง  
 

นายทนง  นาทาม  3.1.6 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564      
เลขานุการสภา           (กองช่าง) 

 

กองช่าง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน รายละเอียด ดังนี้      

 
 

/แผนงาน... 
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แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการติดตั ้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื ่อการเกษตรบริเวณนา     

นายเอกชัย ยุระยาติ หมู่ที่ 1 บ้านช่องลม โดยทำการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานโซล่าเซลล์
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาล
ตำบลช่องลมกำหนด) งบประมาณ 146,865 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อย  
หกสิบห้าบาทถ้วน) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 11 ลำดับที่ 4 

 
 

นายระเบียบ  น้อยพงษ์  มีสมาชิกสภาคนใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภา 
 

นายล่อน  เจนจบ  โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือการเกษตรนั้น ได้เสนอไว้ 
สมาชิกสภา  ทั้งหมด จำนวน 4 โครงการ คือโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์         
   เพ่ือการเกษตร หมู่ 1 , หมู่ 2 , หมู่ 5 และหมู่ 7 แต่สามารถดำเนินการได้เพียง  
   โครงการเดียว คือโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 ขอให้ชี้แจง 
   เหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงสามารถดำเนินการได้เพียง 1 โครงการ   
 

นายเชาวลิต  เสถียร  เนื่องโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 , หมู่ 5 และหมู่ 7  
นายกเทศมนตรี  ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น 
   มีรายละเอียดไม่ชัดเจน ประมาณการราคาสูงกว่าโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน 
   แสงอาทิตย์ หมู่ 1 แต่ที่ไม่สามารถดำเนินการตามที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้นั้น ก็จะนำมา 
   แก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องและนำมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้ง 3 โครงการ 
 

นายระเบียบ  น้อยพงษ์  มีสมาชิกสภาจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการอภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภา
ประธานสภา  อนุมัติกันเงิน 
 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติกันเงิน 12 เสียง 
 

นายระเบียบ  น้อยพงษ์  พักการประชุม 10 นาที 
ประธานสภา 
 
 
 
 
 
 

/ดำเนินการ... 
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** ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ** 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ  
 

นายทนง  นาทาม 4.1 แจ้งเพื่อทราบ การยกเลิกโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เลขานุการสภา        ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

กองช่าง แจ้งยกเลิกการดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีรายละเอียดไม่ชัดเจน และขอ
ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื ่อการเกษตร หมู่ที ่ 2    
บ้านเกศกาสร โดยทำการติดตั ้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ จำนวน 1 จุด   
พร้อมป้ายโครงการ  (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด)            
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

2. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื ่อการเกษตร หมู่ที ่ 5    
บ้านวังยาง โดยทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ จำนวน 1 จุด พร้อมป้าย
โครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้  
จำนวน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

3. โครงการติดตั ้งแผงโซล่าเซลล์ เพื ่อใช้กับบ่อน้ำลึก การเกษตร หมู ่ที ่ 7      
บ้านคลองเจริญ โดยทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ จำนวน 1 จุด 
พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ จำนวน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 450,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ที่ประชุม    รับทราบ   
 
เลิกประชุมเวลา  11.00  น. 
  

 (ลงชื่อ)     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                     (นายทนง  นาทาม) 
                               เลขานุการสภาเทศบาลตำบลช่องลม 
 
          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม  

          วันที่ 28 กันยายน 2564 

   (ลงชื่อ)    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                       (นางทองหล่อ  น้อยพงษ์) 

/(ลงชื่อ)... 
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(ลงชื่อ)              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นายพินโย  อินเลี้ยง) 

 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการฯ และเลขานุการ  

            (นายสมประสงค์  อินเลี้ยง) 
 

        สภาเทศบาลตำบลช่องลมได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม  

        วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 

  (ลงชื่อ)    ประธานสภาเทศบาลตำบลช่องลม 

                                          (นายระเบียบ  น้อยพงษ์) 

 

 


