
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังท่ี ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันท่ี  27  มิถุนายน   ๒๕๕๙   เวลา  ๐9.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

…………………………………. 

ผูม้าประชุม 

 ๑.  นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ประธานสภาเทศบาล 

 ๒.  นายประชา คันธวณิช รองประธานสภาเทศบาล 

 ๓.  นายอาทิตย์ เสนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๔.  นายบุญเลิศ จันทอน สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๕.  นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๖.  นายประพันธ์ กระจา่งโฉม สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๗. นายอุทัย สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๘. นายวิรัตน์  ผัดเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๙. นางพยอม มณีรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๐. นายจุมพล ศรวีิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๑. นายสวัสดิ์ ฤาชา สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑2. นายชูชาติ ค าฟู สมาชิกสภาเทศบาล  

 ๑3. นายสุเทพ จันทิมา สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑4. นายธ ารง ปันอิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑5. นายชินวุฒิ สุวรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑6. นายชาตรี กันทวี เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูไ้ม่มาประชุม 

 ๑. นายทองอินทร์    กันธะ สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 

 ๒. นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 

 3. นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

๑. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรี 

๒. นายสงวน แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายดวงจันทร์ ไชยยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๕. นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล 

๖. นายนรินทร์ หลวงปา รองปลัดเทศบาล 

๗. นางบุณยนุช บุญตาล ท้องถิ่นอ าเภอแมแ่ตง 

/8.นางอุมาพร... 
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๘. นางอุมาพร        พัฒนารังษี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

๙. นายไตรณรงค์ บุญชูศลิป์ ผูอ้ านวยการกองช่าง 

๑๐. นายฐิติ อินทะพันธุ์ หัวหนา้ส านักปลัด 

๑๑. นางสาวเยาวเรศ  กิติลังการ์ ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 

๑๒. นางสาวปนัดดา บัวศิริ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

๑3. นางวิภาดา วังหลัง หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

๑4. นางสาวณัฐธยาน์  สนินัด รองผอ.รร.อนุบาลสานสายใยรัก 

๑5. นางจริาภรณ์      โพนงาม หัวหนา้ฝา่ยบริหารการศกึษา 

๑6. นางสาวชนิสรา พิทักษ ์ รักษาการผอ.กองสวัสดิการสังคม 

17. นางดารณี         พุทธวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

1๘. นายศุภกิตติ์   อินนันชัย   นิตกิรปฏิบัติการ 

๑๙. นายจ าเริญ หนอ่ชัยวงศ์  ประธานชุมชนบ้านเด่น 2 

2๐. นายบรรจง        ขันทอง   พนักงานจา้งเหมา 

เริ่มประชุมเวลา  ๐9.3๐ น. 

นายชาตร ี กันทวี เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์    

ทุกท่าน ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ขอเรียนเชิญท่าน

ประธานสภาเทศบาล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึน้    

  ประกาศสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2   

 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 

  ตามที่สภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕9  

 ไปแล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติ

 เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศ

 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9  ตั้งแต่

 วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕9 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๕9 

 นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ   ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  ต่อไปขอเรียนเชญิท่านประธานสภาเทศบาล ได้ด าเนินการตามระเบียบ

วาระการประชุมตอ่ไป  

 

 

 

/นายสิงหแ์ก้ว... 
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นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม บัดนี ้

ประธานสภาเทศบาล  ได้เวลาการประชุมแล้ว วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล มาประชุม ๑5 ท่าน โดย

 นายทองอินทร์ กันธะ นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจริญ ได้ลากิจ 

 ซึ่งที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมือง      

 เมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9       

  ระเบียบวาระการประชุม  ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจง้ใหท้ี่

 ประชุมทราบ  

 -ไม่มี 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  เมื่อวันที่  ๑8 

 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9  

  รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบ 

 ล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้พิจารณารายงานการประชุม

 สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  เมื่อวันที่ ๑8 

 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 

  มีท่านผูใ้ดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าของท่านประการใดหรือไม่  โปรดเสนอ 

  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใดแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม 

  ท่านผูใ้ดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  

 สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  เมื่อวันที่ ๑8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9  

 โปรดยกมอืขึน้  มีผูย้กมอื 14 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 

  มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา มีมติรับรองรายงานการ 

 ประชุมสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 

 พ.ศ. ๒๕๕9  เมื่อวันที่ ๑8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 

 ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ ระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี ๒๕๕๙ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

  เชญิ นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายจรัส  ไชยยา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง   

นายกเทศมนตรี เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมือง 

 แกนพัฒนา  

  ญัตติที่  ชม ๕๔๗๐๑/ 541 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี ๒๕๕๙ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 
 

/เทศบาล... 



- ๔ - 

  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงิน

 งบประมาณ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการ

 ปฏิบัติงานของเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

   หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๙ แผนงาน

 บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ

 และขนส่ง รายการรถยนต์นั่งส่วนกลาง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน

 บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

 ครุภัณฑส์ านักงาน  จ านวน ๑ รายการ  

   เหตุผล 

  ด้วยเก้าอี้ภายในส านักงานของส านักปลัดเทศบาลช ารุด ซึ่งมีความ

 จ าเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน    

 มีพนักแขน สีหนังด า/ขาด า ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๖๓x9๘ เซนติเมตร จ านวน 

 ๒ ตัว เป็นเงิน  ๓,๒๐๐ บาท ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ 

 ๑. โอนลด 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท         

 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งไว้ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐บาท  โอนลดครั้งนี้ ๓,๒๐๐ บาท  

 คงเหลือ ๖,๘๐๐ บาท 

 ๒. โอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

      แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์

 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น

 ค่าจัดซือ้เก้าอีส้ านักงาน สีหนังด า/ขาด า ขนาดไม่น้อยว่า ๖๐x๖๓x9๘ เซนติเมตร  

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ รวมแก้ไขเพิ่มเติม 

 (ฉบับที่  ๒ และ ๓) ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด         

 ค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ

 โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม     

 สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  

 เพื่อขออนุมัตแิละขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนาต่อไป 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

/ท่านผู้ใด... 
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  ท่านผู้ใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี ๒๕๕๙ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โปรดยกมอืขึน้ 

  มีผู้ยกมือ  ๑๔  ท่าน   งดออกเสียง  ๑ ท่าน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให้ความเห็นชอบ

 อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

 ด้วยคะแนนเสียง ๑4  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ ระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี ๒๕๕๙ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

  เชญิ นายสงวน แก้วตาติ๊บ  รองนายกเทศมนตรเีมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายสงวน แก้วตาติ๊บ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง   

รองนายกเทศมนตรี เมอืงแกนพัฒนาทุกท่าน  กระผมนายสงวน แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรีเมอืง 

 เมืองแกนพัฒนา  

  ญัตติที่ ชม. ๕๔๗๐๓ /๕๗๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี ๒๕๕๙ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

  ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงิน

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

 หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ ด้านเศรษฐกิจ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน    

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

 ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) ข้อ ๒๗  

 เหตุผล 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

 พื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 โครงการขยายท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหางดง จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการขยายท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหางดง หมู่ที่ ๖ 

 ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวางท่อ พี วี ซี  ขนาด

 เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ เมตร หรือตามแบบ

 แปลนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา - / ๒๕๕๘ เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งที่

 ผา่นมาหมูบ่้านหางดงได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค ประชาชน 

/จงึได้รว่มกัน... 



- ๖ - 

 จึงได้ร่วมกันสมทบเงินเพื่อขยายท่อระบบประปาหมู่บ้าน ดังกล่าวเสร็จ

 เรียบร้อยแลว้ แต่ปริมาณน้ าประปายังไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ดังนั้น

 จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัตโิอนเงนิ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

  - โอนลด  ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        

 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง

 สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหางดง ตั้งไว้ 

 ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี ้

 ๒๗๖,๙๐๐ บาท  

  - โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้านเศรษฐกิจ แผนงาน

 อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดิน

 และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 

 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาล บ้านหางดง หมู่ที่ ๖ ต าบลอินทขิล อ าเภอ 

 แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๒๗๖,๙๐๐ บาท โดยขุดเจาะบ่อบาดาล 

 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จ านวน ๑ บ่อ 

 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาล แบบ submersible ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส 

 (๒.๒ kw.) จ านวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สายไฟฟ้า ชุดควบคุมไฟฟ้า 

 ตามแบบแปลน  

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม 

 (ฉบับที่ ๒ และ ๓) ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์

 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง

 จา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดพิจารณาบรรจุ เข้าระเบียบวาระการประชุม 

 สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเทศบาลฯ จะได้เสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองเมือง

 แกนพัฒนาตอ่ไป 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    

 ๒๕๕๙  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมอืขึน้ 

  มีผู้ยกมือ  ๑๔  ท่าน   งดออกเสียง  ๑ ท่าน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให้ความเห็นชอบ

 อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ด้วยคะแนนเสียง ๑4  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  

/นายสิงหแ์ก้ว... 



- ๗ - 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ   ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในหมวด 

ประธานสภาเทศบาล ค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

   เชญิ นายประพันธ์ ชัยอินตา  รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายประพันธ์ ชัยอินตา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง  

รองนายกเทศมนตรี เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี

 เมืองเมืองแกนพัฒนา  

  ญัตติที่ ชม ๕๔๗๐๔/๕๔๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

    ด้วยเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนามีความประสงค์จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 ค าชี้แจงในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

                     หลักการ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ

 ในแผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑป์ระเภทครุภัณฑส์ านักงาน 

 ข้อความเดิม 

 งบลงทุน 

 ค่าครุภัณฑ์ 

  (๑).ครุภัณฑส์ านักงาน 

  - ตู้บานเลื่อนทึบ    จ านวน ๕,๖๐๐ บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ  จ านวน  ๒  ตู้  ส าหรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล ตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีความ

จ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือตามราคาที่ส่วนราชการอื่นเคยจัดซื้อ

อย่างประหยัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     

ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๑ หนา้๒๓๕) 

 ตู้บานเลื่อนทึบ มคีุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

  - ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต หรอื ๑๒๐ เซนติเมตร 

  - ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๗ X ๔๐๘ X 

 ๘๗๘ เซนติเมตร 

 ข้อความใหม่ 

/(๑).ครุภัณฑ.์.. 



- ๘ - 

 (๑).ครุภัณฑส์ านักงาน 

 - ตู้บานเลื่อนทึบ    จ านวน ๕,๖๐๐ บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบจ านวน  ๒  ตู้ ส าหรับใช้ในการ

 ปฏิบัติงานของเทศบาลตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน

 ครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ แต่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีความ

 จ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือตามราคาที่ส่วนราชการอื่นเคยจัดซื้อ

 อย่างประหยัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     

 ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สอดคล้องกับ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหาร

 จัดการบ้านเมอืงที่ด ีปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๒๓๕) 

 ตู้บานเลื่อนทึบ มคีุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

 - ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต หรอื ๑๒๐ เซนติเมตร 

  - ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๗ X ๔๐๘ X ๘๗๘ มิลลิเมตร 

  เหตุผล เนื่องจาก ข้อความ ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง ระบุ

 ไม่น้อยกว่า๑,๑๘๗ X ๔๐๘ X ๘๗๘ เซนติเมตรซึ่งความจริง คือ มิลลิเมตร  

 ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด       

 ค าชี้แจงงบประมาณใหม่ และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ

 เรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ข้อ ๒๙   “การแก้ไข

 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

 สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

 ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

 เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙   

 เพื่อขออนุมัตจิากสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาต่อไป 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมอืขึน้ 

  มีผู้ยกมือ  ๑๔  ท่าน   งดออกเสียง  ๑ ท่าน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให้ความเห็นชอบ

 อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ด้วยคะแนนเสียง ๑4  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  

/นายสิงหแ์ก้ว... 



- ๙ - 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ ผมขอแก้ไขเอกสารญัตติเรื่องขออนุมัติ

ประธานสภาเทศบาล โอนเงินงบประมาณประจ าปีพ.ศ.๒๕๕๙  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด   

 ค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง บรรทัดที่ ๑๙  ข้อความ“เหตุผล ด้วยปีปัจจุบัน 

 พ.ศ.๒๕๕๙ สภาพภูมิอากาศทั่วไปมีสภาพร้อนจัดท าให้ภัณฑ์” เป็น “เหตุผล 

 ด้วยปีปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๙ สภาพภูมิอากาศทั่วไปมีสภาพร้อนจัดท าให้

 เวชภัณฑ”์ และหนา้ที่ ๒ เปลี่ยนยอดเงินคงเหลือ หมวดโอนลด บรรทัดที่ ๑๔ 

 คงเหลือ ๒๗๕,๐๐๐บาท เป็น ๒๗๕,๓๕๐ บาท และบรรทัดที่ ๑๖ “ยอดเงิน

 คงเหลือ ๕๓๕,๓๕๐บาท เป็น ๒๓๕,๓๕๐ บาท ซึ่งเมื่อสักครู่ เจ้าหน้าที่ได้ 

 น าเอกสารที่แก้ไขแลว้น ามาเปลี่ยนให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๙  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

  เชญิ นายประพันธ์ ชัยอินตา  รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายประพันธ์ ชัยอินตา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง  

รองนายกเทศมนตรี เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี

 เมืองเมืองแกนพัฒนา  

  ญัตติที่ ชม ๕๔๗๐๔/๕๔๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปี 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

  ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีความประสงค์จะขอโอนเงิน

 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อปรับปรุง

 ซ่อมแซมที่ดินและก่อสร้าง (อาคารคลินิกชุมชนเมืองแกน) จ านวน ๑ รายการ  

 ได้แก่  โครงการปรับปรุงอาคารคลินิกชุมชนเมืองแกน จ านวน ๑ แห่ง โดยมี

 หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม

 จนถึงปีปัจจุบัน หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด

 ค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

 โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”    

  เหตุผล ด้วยปีปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๙ สภาพภูมิอากาศทั่วไปมีสภาพร้อน

 จัดท าให้เวชภัณฑ์ ประเภทยาเม็ดเคลือบน้ าตาลภายในอาคารคลินิกชุมชนเมืองแกน

 มีสภาพชื้นตดิกันเป็นก้อนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้บริการได้ 

 จึงมีความประสงค์ปรับปรุงอาคารคลินิกชุมชนเมืองแกนให้สามารถติดตั้ง

 เครื่องปรับอากาศได้จะช่วยให้เวชภัณฑ์ภายในอาคารคลินิกชุมชนเมืองแกนมี

 คุณภาพดีตามมาตรฐานส่งผลดตี่อการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน 

/ดังนัน้... 



- ๑๐ - 

  ดังนัน้ จึงขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปตั้งจา่ย

 เป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

 โอนเพิ่มเพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงาน       สาธารณสุข 

 งาน  ศูนย์บริการสาธารณสุข 

 หมวด งบลงทุน 

 ประเภท ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารคลินิกชุมชนเมืองแกน จ านวน  

 ๔๐,๐๐๐.- บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาติดตั้งหน้าต่างและ

 ช่องแสงกระจกใสปิดตาย ห้องจ่ายยา, ห้องฉุกเฉิน และห้องเวชระเบียน  

 ภายในอาคารคลินิกชุมชน จ านวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมือง

 แกนพัฒนา ปี ๒๕๕๙ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

 พัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๕๓   

 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ 

 พฤษภาคม ๒๕๔๑ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตปรากฏในแผนพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 – ๒๕๖๑ หนา้ ๒๐๗, ๒๓๑) 

 โอนลด 

 แผนงาน            บริหารทั่วไป 

 งบ      บริหารทั่วไป 

 หมวด   งบลงทุน 

 ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

 งบประมาณตั้งไว้     ๓๕๐,๐๐๐.- บาท 

 คงเหลือ                  ๒๗๕,๓๕๐.- บาท 

 โอนลด            ๔๐,๐๐๐.- บาท 

 ยอดคงเหลอื            ๒๓๕,๓๕๐.- บาท 

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

 งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง

 ปัจจุบัน หมวด ๔  ข้อ ๒๗  “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอน 

 ไปตั้งรายการใหม่ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙   

 เพื่อขออนุมัตแิละขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนาต่อไป 

 

/นายสิงหแ์ก้ว... 



- ๑๑ - 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณประจ าปี 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 โปรดยกมอืขึน้ 

  มีผู้ยกมือ  ๑๔  ท่าน   งดออกเสียง  ๑ ท่าน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให้ความเห็นชอบ

 อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน

 หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  

 ด้วยคะแนนเสียง ๑4  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

 สิ่งก่อสร้าง 

  เชญิ นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรเีมืองเมอืงแกนพัฒนา 

นายประพันธ์ ชัยอินตา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง  

รองนายกเทศมนตรี เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี

 เมืองเมืองแกนพัฒนา 

  ญัตติที่ ชม ๕๔๗๐๔/๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

 สิ่งก่อสร้าง 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

  ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีความประสงค์จะขอโอนเงินงบประมาณ

 รายจ่าย ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๙  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์

 ที่ดนิและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ชนิดละอองฝอยละเอียด 

 แบบสะพายหลัง จ านวน  ๑  เครื่อง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงาน

 บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท          

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน ๙๐,๐๐๐.-  บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)   

 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

 สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ

 การแพทย์  จ านวน ๑ รายการ ได้แก่ เครื่องพ่นละอองฝอย ชนิดละอองฝอย  

 แบบสะพายหลัง จ านวน  ๑ เครื่อง   

 

/เหตุผล... 



- ๑๒ - 

   เหตุผล 

  ด้วยปีปัจจุบันได้เกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกน

 พัฒนาอย่างต่อเนื่องและพบผู้ป่วยจ านวนมาก โดยต าบลอินทขิลพบผู้ป่วย 

 จ านวน  ๕๙  คน (สถิติข้อมูลจาก รพ.สต.บ้านปง ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙  – 

 ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙) และต าบลช่อแล จ านวน  ๑๘  คน (สถิติข้อมูลจาก 

 รพ.สต.ช่อแล  ตั้งแต่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๙ – ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๙ และ

 เครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้อยู่ไม่สามารถก าจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหนะน าโรค

 ไข้ เลือดออกได้   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม 

 ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 งบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์

 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป   

 ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น”  รายละเอียด  ดังนี ้

  - เครื่องพ่นละอองฝอย ชนิดละอองฝอยละเอียด แบบสะพายหลัง 

 จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ชนิดละอองฝอยละเอียด

 แบบสะพายหลัง จ านวน ๑ เครื่อง ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

 ตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 

 ๒๕๕๘  แตเ่ทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคา

 ท้องถิ่นหรือตามราคาที่ส่วนราชการอื่นเคยซื้ออย่างประหยัด ถือปฏิบัติตาม

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ 

 ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ปรากฏใน

 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนา้ ๒๓๕) 

  มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

  - เป็นเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด(ULV) ขนาดเล็ก 

 ส าหรับก าจัดยุงและแมลงบินชนิดต่างๆ ท างานด้วยเครื่องยนต์เบนซินแบบ    

 ๒ จังหวะแบบสะพายหลัง 

  - ระบายความร้อนดว้ยอากาศ 

   - สามารถปรับอัตราการฉีดพ่นขนาดเม็ดฝอยละอองออกมาได้เล็กกว่า 

 ๓๐ ไมครอน 

  - ถังบรรจุสารเคมีท าด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือ  

 ตัวท าละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร 

  - ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงท าด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

 หรอืตัวท าละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร 

/- น้ าหนัก... 



- ๑3 - 

 - น้ าหนักเครื่องเปล่า (ไม่รวมน้ ายาเคมีและน้ ามันเชือ้เพลิง) ไม่เกิน ๑๔  กิโลกรัม 

 - ก าลังเครื่องยนต์ ไม่นอ้ยกว่า ๕ แรงม้า 

 - อัตราการไหลของน้ ายา ไม่นอ้ยกว่า ๒ ลิตรต่อชั่วโมง 

 - ผ่านการรับรองและทดสอบจากหน่วยงานหรอืสถาบันในประเทศ 

 - มีคูม่อืและเครื่องมอืประจ าเครื่อง 

  โอนลด 

  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์

 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ๓๕๐,๐๐๐.- บาท 

 งบประมาณก่อนโอน    ๒๓๕,๓๕๐.- บาท 

 โอนลด         ๙๐,๐๐๐.-  บาท 

 คงเหลือ     ๑๔๕,๓๕๐.- บาท 

  โอนเพิ่ม 

  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

 - เครื่องพ่นละอองฝอย ชนิดละอองฝอยละเอียด  จ านวน ๐.- บาท 

 โอนเพิ่ม              ๙๐,๐๐๐.- บาท 

 คงเหลือ              ๙๐,๐๐๐.- บาท 

  ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาในการ

 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี 

 พ.ศ. ๒๕๕๙  ต่อไป 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปีพ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

 สิ่งก่อสร้าง โปรดยกมอืขึน้ 

  มีผู้ยกมือ  ๑๔  ท่าน   งดออกเสียง  ๑ ท่าน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให้ความเห็นชอบ

 อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

 ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

 ด้วยคะแนนเสียง ๑4  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ยหมวด

ประธานสภาเทศบาล ค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙   

/เชญิ นายจรัส... 



- ๑๔ - 

  เชญิ นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายจรัส  ไชยยา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง 

นายกเทศมนตรี เมอืงแกนพัฒนาทกุท่าน กระผม นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพฒันา  

  ญัตติที่ ชม 54705/564 เรื่อง ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายหมวด

 ค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและ สิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

 พ.ศ. 2559 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  ด้วย เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความจ าเป็นต้องจัดหาพัสดุตาม

 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และ 

 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจ าศูนย์เด็กปฐมวัย “ทีปังกรการุณยมิตร” เพื่อ

 เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองเมืองแกน

 พัฒนา จ านวนทั้งสิ้น จ านวน 6 รายการ ซึ่งรายการพัสดุตามโครงการดังได้

 อ้างถึงข้างต้น ไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 ข้อระเบียบ 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 

 และฉบับที่  3 พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 งบประมาณ  ข้อ  27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ 

 ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง

 จา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมตขิองสภาท้องถิ่น”    

 ข้อพิจารณา 

  เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาเกิดประโยชน์

 สูงสุดแก่ประชาชน จงึขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณไป เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม ่

 และตั้งจา่ยเพิ่มเติม ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ก.โอนลด 

  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน 

 หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ  

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา  ตั้งไว้ 4,449,500 บาท 

  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา จ านวน  

        693,018.80.- บาท   

    โอนลด (รวมทุกรายการ)     เป็นเงิน     200,300.-     บาท 

       คงเหลอื (หลังการโอนทุกรายการ)   เป็นเงิน   492,718.80.- บาท 

/ข.โอนเพิ่ม... 



- ๑๕ - 

   ข.โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 6 รายการ รวม 

  งบประมาณท้ังสิ้น 200,300 บาท  ดังน้ี 

   1.แผนงานการศึกษา งานการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

  งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ 

 1.1 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ( 1 รายการ) 

 - ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า จ านวน 1 ถัง  เป็นเงนิ 14,000 บาท 

ซึ่งเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี 2558 แต่

เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือตามราคาที่ส่วน

ราชการอื่น เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 

  คุณลักษณะ  เป็นถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า ความจุไม่น้อยกว่า 21 ลิตร 

 จ านวนก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า 1 ก๊อก มกีารรับประกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            เป็นเงนิ 68,300 บาท 

 1.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน 4 เคร่ือง 64,000 บาท 

  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจ าปี 2559 (ฉบับมีนาคม 2559) 

 คุณลักษณะ  (ต่อชุด)   

   -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี

 ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรอืดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

  -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ

 จุไม่น้อยกว่า 1TB หรอืชนิด Solid State Disk ขนาดไม่น้อยกว่า 100 GB จ านวน 1 หน่วย 

  - ม ีDVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย 

  - มีจอภาพชนิด LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 

 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย 

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย(Network Interface)แบบ10/100/1000 

 Base-T หรอืดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 - มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 

  1.2.2 จอคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงนิ 4.300 บาท 

  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจ าปี 2559 (ฉบับมีนาคม 2559) 

 คุณลักษณะ   

/- เป็นจอภาพ... 



- ๑๖ - 

 - เป็นจอภาพชนดิ LCD หรอืดีกว่า  

 - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 × 1,080 Pixel 

 - มี Contrast Ratio (คอนทราสต์ เรดิโอ)  ไม่น้อยกว่า 600 ต่อ 1  

 - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 

 - มีขนาดจอไม่นอ้ยกว่า  21.5 นิว้  

 1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ             เป็นเงนิ 55,800 บาท 

  - มอเตอร์ไซค์   จ านวน 1 คัน   

 ซึ่งเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี 2558 แต่

 เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือตามราคาที่ส่วน

 ราชการอื่น เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 

 คุณลักษณะ    

- ขนาด ไม่นอ้ยกว่า 125 ซีซี   

 - ระดับเกียร์วน 4 ระดับ 

 - สตาร์ทมอื  

 1.4  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

  - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบปิดทบึ จ านวน 3 หลัง หลังละ 5,950 บาท  

       เป็นเงนิ 17,850 บาท 

 ซึ่งเป็นครุภัณฑน์อกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี 2558 แต่เทศบาลมีความ

จ าเป็นต้องจัดซือ้ตามราคาท้องถิ่น หรอืตามราคาที่สว่นราชการอื่น เคยจัดซือ้อย่างประหยัด 

 คุณลักษณะ   

  โครงตูท้ าจากเหล็ก – ตู้สองบานเปิด 

  ความสูงไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร 

  ความกว้างไม่นอ้ยกว่า 90 เซนติเมตร 

  ความลกึไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร 

    2.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 

  งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (3 รายการ) 

   2.1 ตู้เก็บเอกสารนักเรยีน หลังละ 3,350 บาท จ านวน 11 หลัง 

                เป็นเงนิ 36,850 บาท 

 ซึ่งเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี 2558 แต่

เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือตามราคาที่ส่วน

ราชการอื่นเคยจัดซื้ออย่างประหยัด 

/คุณลักษณะ... 



- ๑๗ - 

 คุณลักษณะ (ต่อหน่วย)  

เป็นตู้แบบเปิดโล่ง  ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง   

ท าจากไม้ เคลือบผวิด้วย เมลามิน   

ขนาด ความลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความสูงไม่นอ้ยกว่า 90  ซม.  

ความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. 

  2.2 ตู้เก็บเอกสารนักเรยีน หลังละ 2,500 บาท จ านวน 3 หลัง 

       เป็นเงนิ 7,500 บาท 

 ซึ่งเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี 2558 แต่

 เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือตามราคาที่ส่วน

 ราชการอื่น เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 

 คุณลักษณะ (ต่อหน่วย)  

เป็นตู้แบบเปิดโล่ง  ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง   

ท าจากไม้ เคลือบผวิด้วย เมลามิน   

ขนาด ความลึกไม่น้อยกว่า 20 นิว้ ความสูงไม่น้อยกว่า 20  นิว้  

ความยาวไม่น้อยกว่า 39 นิ้ว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อขออนุมัติและขอความเห็นชอบจาก           

 สภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาต่อไป 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย

 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย

 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  โปรดยกมอืขึน้ 

  มีผู้ยกมือ  ๑๔  ท่าน   งดออกเสียง  ๑ ท่าน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให้ความเห็นชอบ

 อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตาม   

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ด้วยคะแนนเสียง ๑4  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเสนอรายชื่อ

ประธานสภาเทศบาล บุคคลเป็นคณะกรรมการการศกึษาเทศบาล 

 เชญิ นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

 

/นายจรัส... 



- ๑๘ - 

นายจรัส  ไชยยา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง 

นายกเทศมนตรี เมอืงแกนพัฒนาทกุท่าน กระผม นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพฒันา  

   ญัตติที่  ชม 54705/ 568 เรื่อง ขอความเห็นชอบการเสนอรายชื่อบุคคล

 เป็นคณะกรรมการการศกึษาเทศบาล 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  ด้วย  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีความจ าเป็นต้องแต่งตั้ง

 คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อท าหน้าที่ 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา จัดล าดับความส าคัญของ

 โครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการ

 พัฒนาเทศบาล บรรจุโครงการลงในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล และ

 ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศกึษาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  

 โดยมีองคป์ระกอบโครงสรา้งคณะกรรมการ ดังนี้  

(1).ผูท้รงคุณวุฒิ (คนที่ 1)    เป็นประธานกรรมการ 

 (2).ผูท้รงคุณวุฒิ (คนที่ 2)       เป็นรองประธานกรรมการ 

 (3).ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   เป็นกรรมการ 

 (4).ผูอ้ านวยการส านัก/กองที่เกี่ยวข้อง   เป็นกรรมการ 

 (5).ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก 

  เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา            เป็นกรรมการ 

 (6).ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย   เป็นกรรมการ 

 (7).ผูท้รงคุณวุฒิ (คนที่ 3) ที่สภาท้องถ่ินเห็นชอบ เป็นกรรมการ 

 (8).หัวหนา้หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

 ซึ่งสภาท้องถ่ินเห็นชอบ     เป็นกรรมการ 

 (9).ผูอ้ านวยการกองการศกึษา          กรรมการและเลขานุการ 

  ซึ่งตามโครงสร้างคณะกรรมการ มีส่วนที่สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 ต้องให้ความเห็นชอบ จ านวน 2 ส่วน ตามองคป์ระกอบโครงสร้าง ดังได้กล่าว

 ไว้ข้างต้น ได้แก่ องค์ประกอบที่ (7) ผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่ 3) และ หัวหน้า

 หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

   ข้อระเบียบ 

  กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศกึษา 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า

 แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

 ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ

 ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการ

 การศึ กษาขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  ป รากฏตามหนั งสื อ

 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3 / ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559    

/ข้อพิจารณา... 



- ๑๙ - 

  ข้อพิจารณา 

  เพื่อให้เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สามารถจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 โดยปฏิบัติเป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้สภาเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล เป็นคณะกรรมการ

 การศกึษาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จ านวน 3 ราย ดังตอ่ไปนี้ 

  (1) .  นายสมชาย  จงวัฒนา ผู้ เ ช่ียวชาญด้านประเพณีฯ  เป็น

 คณะกรรมการในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3   

(2). นายพนม  โพนงาม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลช่อแล เป็นคณะกรรมการในส่วนหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

(3). นายดอนชัย กองสถาน  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปง เป็นคณะกรรมการในส่วนหัวหน้าหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากสภา

 เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาต่อไป 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบการเสนอรายชื่อบุคคลเป็น

 คณะกรรมการการศกึษาเทศบาล โปรดยกมอืขึ้น 

  มีผู้ยกมือ  ๑๓  ท่าน   งดออกเสียง  ๑ ท่าน 

  มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา มีมติให้ความเห็นชอบ

 การเสนอรายชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการการศกึษาเทศบาล ด้วยคะแนนเสียง  

 ๑๓  เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง  

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ เรือ่ง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนิน

ประธานสภาเทศบาล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

  เชญิ นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายจรัส  ไชยยา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง   

นายกเทศมนตรี เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมือง 

 แกนพัฒนา  

  ญัตติที่ ชม. ๕๔๗๐๓ / 572 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ

 ด าเนนิโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

 

/ด้วยเทศบาล... 



- ๒๐ - 

  ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายขาด

 เงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า

 บาดาลเพื่อการเกษตร ภายในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

 หลักการ 

  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการการขุดเจาะบ่อบาดาล

 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร ภายในเขตเทศบาลเมือง  

 เมืองแกนพัฒนา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 

 การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ของ   

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ 

 เหตุผล 

  ด้วยในช่วงที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ เทศบาลฯ ได้ประสบปัญหาการ       

 ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ าในเขื่อน

 แม่งัดสมบูรณ์ชล และฝายแม่ปิงลูกล่าง มีปริมาณไม่เพียงพอในการส่งน้ า

 ส าหรับการเพาะปลูกพืชให้เกษตรกรในพื้นที่ ท าให้เกษตรกรได้รับความ

 เดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนัน้เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 

          ของเกษตรกร เทศบาลฯ จึงมีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง     

 เครื่องสูบน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อบริการให้เกษตรกรในเขตเทศบาลฯ 

 ได้มีน้ าส าหรับการเพาะปลูกพืชได้ตลอดปี โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

 วงเงินงบประมาณ ๓,๒๙๔,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้   

  -  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาลเพื่อ

 การเกษตร ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตั้งไว้ ๓,๒๗๐,๐๐๐ บาท 

 โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 

 ๔๒.๕๐ เมตร  จ านวน ๓๐ บ่ อ  พร้อมติดตั้ ง เ ครื่ อ งสู บน้ าบาดาล             

 แบบ submersible ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส (๒.๒ kw.) จ านวน ๑ เครื่อง 

 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สายไฟฟ้า ชุดควบคุมไฟฟ้า ตามแบบแปลนเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา 

  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน

 ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้

 จา่ยเงนิสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี ้ 

  (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร

 ปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ

 ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท า

 เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืตามที่กฎหมายก าหนด 

/(๒)  ได้สง่เงนิ... 



- ๒๑ - 

  (๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน

 ท้องถิ่นแตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (๓)  เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดปี 

 หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดใหก้ารใช้จ่ายเงนิสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

          ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง

 พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการ

 ใช้จ่ายเงนิสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

  จงึเรียนมาเพื่อได้โปรดพิจารณาบรรจุ เข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

 เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 เพื่อเทศบาลฯ จะได้เสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนาต่อไป 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการขุด

 เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร โปรดยกมอืขึน้ 

  มีผู้ยกมือ  ๑๔  ท่าน   งดออกเสียง  ๑ ท่าน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให้ความเห็นชอบ

 อนุมัตจิา่ยขาดเงินสะสมเพื่อด าเนนิโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

 ด้วยคะแนนเสียง ๑4  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ เรือ่ง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนิน

ประธานสภาเทศบาล การส่งเสริมการท่องเที่ยว    

  เชญิ นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายจรัส  ไชยยา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง   

นายกเทศมนตรี เมอืงแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  

  ญัตติที่ ชม. ๕๔๗๐๓ /573 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ

 ด าเนนิโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

 สะสมเพื่อด าเนนิโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  หลักการ 

  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ในพืน้ที่เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ      

 การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ 

/เหตุผล... 
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 เหตุผล 

  ตามที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการ

 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “หนาวนี้ที่เมืองแกน” ตั้งแต่ปี 

 พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยด าเนินการระหว่าง วันที่ ๒๕ ธันวาคม – วันที่ ๓ มกราคม 

 ของทุกๆปี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ให้ตรงกับ

 ความสนใจและความต้องการของนักท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 เชิงเกษตรกรรม เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นการ

 สร้างงาน กระจายรายได้ สร้างโอกาสใหชุ้มชนได้น าผลผลิตทางการเกษตรมา

 แปรรูป เพิ่มมูลค่าให้เกิดรายได้เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับครอบครัวและ

 ชุมชน ซึ่งในแตล่ะปีมจี านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่เทศบาลฯ 

 ยังไม่สามารถให้บริการและอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมี

 ประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น เพื่อสามารถอ านวยความสะดวกและสร้างแรงดึงดูดใจให้แก่

 นักท่องเที่ยว เทศบาลฯ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวนทั้งสิ้น 

 ๕,๗๓๐,๐๐๐  บาท เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณส่วน

 จัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกพร้อมก่อสร้างอาคารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว และ

 ก่อสร้างอาคารสว่นจัดแสดงวถิีชวีิตคนเมอืงแกน ดังรายละเอียด ดังนี้ 

  -  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ส่วนจัดแสดงพันธุ์ ไม้ดอก พร้อมก่อสร้าง

 อาคารบริการนักท่องเที่ยว ตั้งไว้ ๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท โดยปรับปรุงสภาพ    

 ภูมิทัศน์ส่วนจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอก พร้อมก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว 

 โดยก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ัน ขนาดความกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร    

 ความยาว ๔๓.๐๐ เมตร จ านวน ๑ หลัง บริเวณด้านหลังส านักงานเทศบาล 

 เมืองเมืองแกนพัฒนา บ้านหนองออน หมู่ที่ ๑๐ ต าบลอินทขิล ตามแบบ

 แปลนเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา เลขที่ ๑ / ๒๕๕๙ 

  -  ก่อสร้างอาคารส่วนจัดแสดงวิถี ชีวิตของคนเมืองแกน ตั้ งไว้ 

 ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท โดยก่อสร้างอาคารส่วนจัดแสดงวิถีชีวิตของคนเมืองแกน 

 บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา บ้านปง หมู่ที่ ๗ ต าบล

 อินทขิล จ านวน ๓ หลัง  ดังนี้ 

  ๑. อาคารไม้ช้ันเดียว ขนาดความกว้าง ๗.๕๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร 

 จ านวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา เลขที่  ๒ / ๒๕๕๙ 

  ๒. อาคารไม้ช้ันเดียว ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร 

 จ านวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา เลขที่  ๓ / ๒๕๕๙ 

  ๓. อาคารไม้ช้ันเดียว ขนาดความกว้าง ๖.๕๐ เมตร ความยาว ๙.๕๐ เมตร 

 จ านวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา เลขที่ ๔ / ๒๕๕๘ 

  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ  

/การฝากเงนิ... 
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 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน

 ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้

 จา่ยเงนิสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี ้ 

  (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ ขององค์กร

 ปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ

 ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท า

 เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืตามที่กฎหมายก าหนด 

  (๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน

 ท้องถิ่นแตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (๓)  เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ต้องด าเนนิการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดปี  

 หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดใหก้ารใช้จ่ายเงนิสะสมนั้นเป็นอันพับไป                 

          ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง

 พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการ

 ใช้จ่ายเงนิสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

  จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดพิจารณาบรรจุ เข้าระเบียบวาระการประชุม  

 สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเทศบาลฯ จะได้เสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองเมือง

 แกนพัฒนาตอ่ไป 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ต่อไปขอเชญิ นายชาตร ีกันทวี เลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงเพิ่มเติม 

ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวกับการใชจ้า่ยเงนิสะสม 

นายชาตร ี กันทวี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

เลขานุการสภาฯ เมืองแกนพัฒนา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับการเพิ่มเติมจากท้องถิ่น

 อ าเภอแม่แตง เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งในญัตติได้กล่าวอ้างระเบียบ

 กระทรวงมหาดไทยไปแล้วนั้น มีหนังสือของกระทรวงมหาดไทยอีกหนึ่งฉบับ 

 ซึ่งท าให้ระเบียบการใช้จ่ายเงินรัดกุมยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอเพิ่มเติมระเบียบญัตติ

 วาระที่ ๑๐ และระเบียบวาระที่ ๑๑ ในระเบียบวาระที่ ๑๐ หน้า ๒ บรรทัดที่ ๒ 

 ต่อจากข้อ ๘๙ ให้เพิ่มข้อความ และ “หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด    

 ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้

 จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และเพิ่มเติมข้อความในญัตติ

 ระเบียบวาระที่  ๑๑ หน้าที่  ๒ บรรทัดที่  ๑๗ ต่อจากข้อ ๘๙ ข้อความ 

 “หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ 

 มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน

 ท้องถิ่น” จงึขอเพิ่มเติมระเบียบเพื่อให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึน้ 

/นายสิงหแ์ก้ว... 



- ๒๔ - 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ

 ด าเนนิโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โปรดยกมอืขึน้ 

  มีผู้ยกมือ  ๑๔  ท่าน   งดออกเสียง  ๑ ท่าน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให้ความเห็นชอบ

 อนุมัตจิา่ยขาดเงินสะสมเพื่อ ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว          

 ด้วยคะแนนเสียง ๑4  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวาระที่ 1๒  เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาเทศบาล  ๑๒.๑ แจง้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

  เชญิ นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายจรัส  ไชยยา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง   

นายกเทศมนตรี เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมือง 

 แกนพัฒนา  

 เรื่อง  ประกาศใชแ้ผนพัฒนาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไป

 ปฏิบัติ  ข้อ  24  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและ

 น าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองแกน

 พัฒนา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560-2562 ตาม

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

 ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด 3  การจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ  16 และข้อ  

 17 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมือง

 แกนพัฒนา เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2559  เรียบร้อยแลว้  นัน้ 

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงขอแจ้งประกาศใช้

 แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562  ต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองแกน

 พัฒนาทราบ  และในส่วนของภาคประชาชนเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน

 ทางหอกระจายข่าวของชุมชนทุกชุมชน  และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมือง

 แกนพัฒนาเป็นที่เรยีบร้อยแลว้ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณครับ 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ส าหรับแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนานั้น ทางเจา้หน้าที่จะจัด 

ประธานสภาเทศบาล ส่งเป็นรูปเล่มใหท้่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านในภายหลัง และ วันนีส้ภาเทศบาล 

/เมอืงเมอืงแกน... 



- ๒๕ - 

 เมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับเกียรติจากท่านบุณยนุช บุญตาลท้องถิ่นอ าเภอ

 แม่แตง ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ ในนามของสภาเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา ขอขอบคุณท่านท้องถิ่นอ าเภอแม่แตงมา ณ ที่นี้เป็น

 อย่างสูง ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่   เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายวิรัตน ์ผัดเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายวิรัตน์ ผัดเจริญ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิรัตน์ ผัดเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา วันนีก้ระผมขอฝากไว้พิจารณา  2 ประเด็น 

 ประเด็นแรกเรื่องการส่งหนังสือสมาชิกสภาเทศบาลถึงโดยหน้าแฟ้มแจ้งเวลาในที่

 ประชุมสภาเทศบาล เวลา 10.00 น. แต่ในระเบียบวาระการประชุมระบุเวลา 

 09.00 น.  ฝากผู้รับผดิชอบแก้ไขด้วยครับ 

  ส่วนประเด็นที่ 2 เรื่องการถวายฎีกากรณีขอแยกเป็น อบต.ช่อแล 

 ปรากฏเคยพูดในที่ประชุมในที่แห่งนี้ว่า ลายมือชื่อที่กลุ่มบุคคล และประชาชน

 กลุ่มหนึ่งได้ยื่นถวายฎีกานัน้เป็นลายมือชื่อปลอม ซึ่งมีบุคคลผู้มีความรู้ทางด้าน

 กฎหมายแจ้งว่าอาจเข้าข่ายกฎหมายหมิ่นฯ มาตรา 112 ซึ่งเราเคยพูดในที่

 ประชุมแห่งนี้ว่าเราจะติดตามและด าเนินการ ซึ่งเรื่องเงียบหายไป ฝากติดตาม

 เรื่องนีด้้วยครับ 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ ประเด็นแรกนั้น กระผมได้แจง้ใหฝ้า่ยกิจการสภาแก้ไขเวลา เป็น 09.00 น. 

ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า วาระการประชุมมีค่อนข้างมาก ซึ่งหน้าปกนั้นแก้ไข

 ไม่ทันเนื่องจากได้จัดสง่ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไป ล่ ว งหน้ า แ ล้ ว  3  วั น     

 จงึขออภัยมา ณ ที่นี้ดว้ย 

  ต่อไปขอเชญิ นายชาตร ีกันทวี เลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงเพิ่มเติม 

 เกี่ยวกับประเด็นที่ 2 ครับ 

นายชาตร ี กันทวี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

เลขานุการสภาฯ เมืองแกนพัฒนา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากท่านนายกเทศมนตรี 

 มอบหมายให้กระผมไปไกล่เกลี่ยเรื่องดังกล่าว ซึ่งกระผมและท่านท้องถิ่น

 อ าเภอได้ประสานท่านท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านท้องถิ่นจังหวัด      

 พร้อมคณะได้ลงมาไกล่เกลี่ยและชี้แจงเรื่องดังกล่าวด้วยตนเอง เรื่องนี้ทาง

 จังหวัดได้ด าเนินการในการสรุปการไกล่เกลี่ยดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงด้วย

 ตนเอง เรื่องนีจ้งึอยู่ที่ทางจังหวัด ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่   เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

 

 

/นายจรัส... 



- ๒๖ - 

นายจรัส  ไชยยา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

นายกเทศมนตรี เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมืองเมือง 

 แกนพัฒนา สืบเนื่องจากค าถามของท่านวิรัตน์ ผัดเจริญ ในส่วนของการ    

 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนในประเด็นดังกล่าวนั้นเรื่องคงจะจบ แต่ประเด็น  

 ในการด าเนินการผู้ที่ปลอมลายเซ็นนั้น เรื่องนี้ได้ให้ฝ่ายนิติการด าเนินการ

 จนถึงที่สุด จึงขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ และกระผมมีเรื่องที่จะแจ้ง

 ให้ที่ประชุมทราบอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรก ตอนนี้ไข้เลือดออกระบาดอย่างหนัก 

 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อประมาณ 60 กว่าคน ตอนนี้ทางเทศบาลได้ด าเนินการตั้งหน่วย

 เฉพาะกิจในการปราบปรามลูกน้ ายุงลายเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ

 ไข้เลือดออก ซึ่งจะด าเนินการตั้งแต่วันนี้ และพรุ่งนี้เวลา 08.00 น. กระผม

 ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ร่วมปล่อยขบวนหน่วยเฉพาะกิจ 

 ซึ่งเราจะเริ่มด าเนินการร่วมกันท างานระหว่างกองสาธารณสุข  กองช่าง ส านักปลัด 

 ในการด าเนินการในครั้งนี้ เพื่อปลูกจิตส านึกให้ประชาชนดูแลเรื่องของ    

 ลูกน้ ายุงลายซึ่งจ านวนผู้ป่วยในเขตเทศบาลของเราสูงเป็นอันดับต้นๆของจังหวัด

 ดังนั้นจึงต้องร่วมมือกันทั้งหน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอ รพ.แม่แตง รพ.สต.  

 ทั้งสองแห่ง ในวันที่ 29 มิถุนายน เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลจะได้จัดประชุม     

 war room ระดมการท างานจากส่วนราชการและภาคประชาชน เพื่อประชุม

 และร่วมกันท า workshop ในการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป และที่ผ่านมาเรามีงาน

 โครงการสืบสานประเพณีบูชาเสาอินทขิล หรืองานใส่ขันดอก ซึ่งปีนี้ได้จัดงาน 

 5 วัน ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นปีที่ 2 มีผู้คนมากมายมาร่วมท าบุญ มีฝนตก

 เกือบทุกวัน ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของประเพณีดังกล่าว ที่ต้องการให้    

 ฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งช่วงจัดงานนั้นน้ าในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล           

 มีน้ าประมาณ 10 เปอร์เซ็น ในช่วงจัดงาน ๕ วันนี้  ได้มีน้ าเพิ่มขึ้นอีก

 ประมาณ 5 เปอร์เซ็น ปริมาณน้ ามีอยู่ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร     

 ซึ่ ง เป็นเรื่องที่น่ายินดี  และเรามียอด เงินบริจาคงานใส่ขันดอกทั้ งสิ้น  

 279,843 บาท  ซึ่งเราจะสรุปให้ชุมชนทุกชุมชนทราบ และงานคอนเสิร์ต 

 คาราบาวการกุศลนั้นได้เงินพอสมควรในหลายส่วน ไม่ว่าจากกิ่งกาชาดโดย

 ท่านนายอ าเภอแม่แตงรับบัตรไป ๑,๐๐๐ บัตร ราคาบัตรละ ๑๐๐ บาท     

 ถ้าขายหมดก็จะได้ 100,000 บาท ซึ่งรายได้ดังกล่าวได้มอบให้กิ่งกาชาด

 อ าเภอแม่แตงโดยไม่หักค่าใ ช้จ่าย และเทศบาลของเราขายโต๊ะโดย            

 ไม่หักค่าใช้จ่ายประมาณ 150,000 บาท และในส่วน อสม. ขายบัตรได้อีก

 ประมาณ 100,000 บาท เนื่องจากว่าการแสดงคอนเสิร์ตดังกล่าวไม่มี

 ค่าใช้จ่ายโดยทางบริษัทบุญรอดเป็นผู้รับผิดชอบโดยการประสานงานของ  

 ท่านสุวิทย์เจ้าของภูสันฟ้า ซึ่งก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งกระผมมีเรื่อง 

 น าเรียนใหท้ี่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ 

/ท้ายสุดนี.้.. 



- ๒๗ - 

  ท้ายสุดนี้ กระผมอยากขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล

 และคณะผู้บริหารทุกท่าน เนื่องจากช่วงนีเ้ราอยู่ในช่วงรักษาการณ์ ทุกครั้งที่มี

 งานของเทศบาลผมมีความรู้สึกระลึกถึงที่มาของเราตลอดเวลาว่ามาจาก    

 พี่น้องประชาชน เนื่องจากเรามีอุดมการณ์ที่จะท าเพื่อพี่น้องประชาชน 

 เนื่องจากเราอยู่ในช่วงรักษาการณ์ขอความร่วมมือช่วยเป็นหูเป็นตาเพื่อพี่น้อง

 ประชาชนและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เลือกเรามา        

  ขอเพิ่มเติมเนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรามีศูนย์เด็กฯ 

 โรงเรียนระดับอนุบาล และระดับประถม เนื่องจากเด็กที่จบช้ันประถมปีที่ ๖

 จากโรงเรียนของเราได้ไปเรียนในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลายๆแห่งไม่ว่า  

 ทั้งจากโรงเรียนยุพราช โรงเรียนวัฒโนทัย หรือโรงเรียนนวมินทร์ เป็นที่น่า

 ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมาทางโรงเรียนอนุบาล

 สานสายใยรักฯและศูนย์เด็กฯได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ

 ภาคเหนือ ที่ทางเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้จัดขอเชิญนางสาวณัฐธยาน์ สนินัด 

 รองผอ.รร.อนุบาลสานสายใยรัก  น าเสนอผลการแข่งขันให้ที่ประชุม         

 สภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นางสาวณัฐธยาน ์สนินัด  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

รองผอ.รร.อนุบาลฯ เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และ

 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ        

 ที่เทศบาลนครแมส่อด มกีารแขง่ขันทั้งหมด 17 รายการ ผลปรากฏว่ารางวัล  

 ที่ได้รับทั้งหมด เหรียญทองได้รับ ๗ รายการ เหรียญเงินได้รับ ๖ รายการ 

 เหรียญทองแดงได้รับ ๓ รายการ  ได้เหรยีญทั้งหมด 1๖ รายการ ขอบคุณค่ะ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่   เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายชูชาติ ค าฟู  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายชูชาติ ค าฟู    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายชูชาติ ค าฟู

สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา วันนี้กระผมขอฝากเรื่องผู้น าชุมชน 

 เนื่องจากเขต 3 หมู่ที่ 1 ชุมชนช่อแล และ ชุมชนบ้านใหม่ 1 ผู้น าชุมชนได้ลาออก 

 จงึขอให้ทางเทศบาลท าการสรรหาผูน้ าชุมชนในต าแหน่งที่วา่งลงด้วย ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่   เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ท้ายนี้กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม  

 ประชุมในวันนี ้ผมขอปิดการประชุม 

  เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น. 

 

 

 

 

/(ลงช่ือ)... 



- ๒๘ - 

 
  

  (ลงช่ือ)            ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

       (นายศุภกิตติ์  อินนันชัย) 

                       นิตกิรปฏิบัติการ 

 
 

 (ลงช่ือ)              เลขานุการสภาเทศบาล/ตรวจรายงานฯ 

       (นายชาตรี    กันทวี) 

          รองปลัดเทศบาล 

  

 

     

 

 
 


