
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 

สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๔  กุมภำพันธ์   ๒๕๖๐  เวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 

…………………………………. 

ผูม้าประชุม 

 ๑.  นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ประธานสภาเทศบาล 

 ๒.  นายประชา คันธวณิช รองประธานสภาเทศบาล 

 ๓.  นายบุญเลิศ จันทอน สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๔.  นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๕.  นายประพันธ์ กระจา่งโฉม สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๖. นายอุทัย สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๗. นายทองอนิทร์   กันธะ สมาชิกสภาเทศบาล  

 ๘. นายวิรัตน์  ผัดเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๙. นางพยอม มณีรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๐. นายจุมพล ศรวีิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๑. นายสวัสดิ์ ฤาชา สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๒. นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๓. นายชูชาติ ค าฟู สมาชิกสภาเทศบาล  

 ๑๔. นายสุเทพ จันทิมา สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๕. นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๖. นายธ ารงค์ ปันอิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๗. นายชนิวุฒิ สุวรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๘. นายชาตรี  กันทวี เลขานุการสภาเทศบาล 
  

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

๑. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรี 

๒. นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายดวงจันทร์ ไชยยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๔. นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล 

๕. นายไตรณรงค์ บุญชูศลิป์ ผูอ้ านวยการกองช่าง 

๖. นางกุหลาบ   ไชยมิ่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง 

๗. นายฐิติ อินทะพันธุ์ หัวหนา้ส านักปลัด 

๘. นายศรชัย ชมถิ่น ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

         / ๙.นายนรินทร์... 



    -๒- 

 

๙. นายนรินทร์ หลวงปา ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๐. นางสาวเยาวเรศ  กิติลังการ์ ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 

๑๑. นางวิภาดา วังหลัง หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

1๒. นางสาวนภัส เชื้อสะอาด หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข  

๑๓. นางสาวชนิสรา พิทักษ ์ หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน 

๑๔. นางดารณี        พุทธวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 ๑๕. นางสาวกุลรัสมิ์ พุทธิมา   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 

๑๖. นายประวิทย์ ศรคีงยศ ประธานชุมชนสันป่าสัก  

๑๗. นายบรรจง        ขันทอง   พนักงานจา้งเหมา 

ผูไ้ม่มาประชุม 

 ๑.  นายอาทิตย์ เสนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

นายชาตรี  กันทวี    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านรองประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ริหาร 

เลขานุการสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัย

แรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้จุด

ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชญิทุกท่านยืนขึ้น 

  ประกาศสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ      

 สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

  ตามที่สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา 

 เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 

 ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ มีก าหนด ๓๐ วัน ไปแล้วนัน้ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติ

 เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จงึประกาศเรยีก 

 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 1  

 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ          

 ณ วันที่ ๑๖ มกราคม  พ.ศ. 2560 นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ประธานสภา

 เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

ต่อไปขอเรียนเชญิท่านประธานสภาเทศบาล ได้ด าเนินการตามระเบียบ

วาระการประชุมตอ่ไป 

       / นายสิงห์แก้ว... 

 



   -๓- 
 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ    สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน บัดนี้ ได้เวลาการประชุมแล้ว 

ประธานสภาเทศบาล  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล มาประชุม ๑๗ ท่าน ลาป่วย ๑ ท่าน และเข้าประชุม

 ครบองค์ประชุมแล้ว และเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเปิดสมัย

 ประชุมสภาเทศบาล เมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 

 ๒๕๖๐ ไปแล้วนัน้   

   ต่อไประเบียบวาระการประชุม  ระเบยีบวำระที่ ๑  เรื่อง ที่ประธานจะแจง้ใหท้ี่ 

  ประชุมทราบ 

  1. การขอความอนุเคราะห์จ าหน่ายบัตรการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ของ

 องค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง จ านวน 10 ฉบับ ๆ ละ ๑๐๐ บาท ท่านใดสนใจ

 ขอเชญิได้ที่เจ้าหนา้ที่ส านักปลัดเทศบาล 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๙ 

  รายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบ 

 ล่วงหน้าแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยขอให้พิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาล  

 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน   ๒๕๕๙ 

  มีท่านผูใ้ดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าของท่านประการใดหรอืไม่  โปรดเสนอ 

  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใดแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม 

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 

 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙  

 โปรดยกมอืขึน้  มีผูย้กมอื ๑๖ ท่าน   งดออกเสียง ๑ ท่าน 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติรับรองรายงาน

 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ 21 กันยายน ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเสียง ๑๖ เสียง   

 งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบยีบวำระที่ ๓ เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

 ๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑ ข้อ ๑๑(๒) ส าหรับ

 เทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้น

 จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่ วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุม

 สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด และประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มี      

        / สมัยประชุม... 

 



   -๔- 
 

สมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ

ประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน

สามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงขอหารือในที่ประชุมสภาเทศบาลว่าการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๔ 

สมัย ตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๕๒ จะเริ่มเมื่อใด และแต่ละสมัยในปี พ.ศ.๒๕๖๐ มีก าหนดกี่วัน  

 ท่านผูใ้ดเห็นสมควรประการใด โปรดเสนอได้ 

 เชิญ นายทองอินทร์ กันธะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายทองอินทร์  กันธะ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายทองอินทร์  กันธะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี 

 ๒๕๖๐ ไว้ ๔ สมัย แต่ละสมัยมีก าหนด ๓๐ วัน ดังนี ้

 สมัยแรก คือ สมัยที่เราก าลังประชุมกันอยู่นี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

              ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

  สมัยที่ ๒ ควรก าหนดในเดือนมิถุนายน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

               สมัยที่ ๓ ควรก าหนดในเดือนสิงหาคม โดยเริ่มตั้งแต่วันที ่๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

สมัยที่ ๔ ควรก าหนดในเดือนกันยายน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผูใ้ดรับรอง  มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง (นายวิรัตน์ ผัดเจริญ,  

ประธานสภาเทศบาล นายสวัสดิ์  ฤาชา) 

  ท่านผูใ้ดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่  

  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก  ผมจะขอมติที่ประชุม  

  ท่านผูใ้ดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  

 พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระยะเวลาที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอไว้ โปรดยกมอืขึน้ 

 มีผู้ยกมอื  ๑๖ ท่าน  งดออกเสียง  ๑  ท่าน  

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา มีมติใหก้ าหนดสมัยประชุม

 สภาเทศบาล ประจ าปี ๒๕๖๐ ไว้ ๔ สมัย แต่ละสมัยมีก าหนด ๓๐ วัน ดังนี้ 

 สมัยแรก คือ สมัยที่เราก าลังประชุมกันอยู่นี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

              ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 สมัยที่ ๒ ก าหนดในเดือนมิถุนายน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

 สมัยที่ ๓ ก าหนดในเดือนสิงหาคม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

 สมัยที่ ๔ ก าหนดในเดือนกันยายน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ 

ด้วยคะแนนเสียง ๑๖ เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ 

ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕6๑ 

       / ตามระเบียบ... 



   -๕- 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

 ๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑ ข้อ ๑๑(๒) ส าหรับ

 เทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้น

 จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม

 สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน จึงขอหารือในที่ประชุมนี้ว่า

 สมควรจะก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 

 ๒๕6๑ ว่าควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน  โปรดเสนอ 

  เชิญ นายบุญเลิศ จันทอน  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

นายบุญเลิศ  จันทอน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ จันทอน  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

 เมืองแกนพัฒนา ขอเสนอให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

 สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๑ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕6๑ เป็นต้นไป 

 มีก าหนด ๓๐ วัน 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผูใ้ดรับรอง  มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง (นายประพันธ์ กระจ่างโฉม,                                 

ประธานสภาเทศบาล นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ) 

  ท่านผูใ้ดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก  ผมจะขอมติที่ประชุม  

  ท่านผูใ้ดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม

 สามัญประจ าปี สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕6๑ ตามระยะเวลาที่ท่านสมาชิกสภา

 เทศบาลได้เสนอไว้ โปรดยกมอืขึน้  มีผู้ยกมอื  ๑๖ ท่าน  งดออกเสียง  ๑  ท่าน  

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติให้ก าหนดวันเริ่ม

 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก 

 ประจ าปี พ.ศ.๒๕6๑ ไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2๕6๑ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  

 ๒๕6๑ เป็นต้นไป มกี าหนด ๓๐ วัน ด้วยคะแนนเสียง ๑๖ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวำระที่ ๕  เรื่อง ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐  

ประธานสภาเทศบาล  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

  เชญิ นายจรัส ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา  

นายจรัส  ไชยยา  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี เมอืงเมอืงแกนพัฒนาทุกท่าน  กระผม นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  

  ญัตติ ที่ ชม 54701 / ๑๔๘  เรื่อง ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจา่ย

 ประจ าปี ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 
 

         / เทศบาล... 
         

 



   -๖- 
 

  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีความประสงค์ขออนุมัติ โอนเงิน 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด     

 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 

 ๒ ชุด  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน จ านวน  ๑ รายการ  

เหตุผล 

  ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความจ าเป็นจะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  

 รายการโต๊ะหมู่บูชา ไว้ใช้ส าหรับตั้งประกอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ 

 พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล  ในห้องประชุมและ 

 อาคารส านักงานของเทศบาลเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงิน 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา จ านวน ๒ ชุด ๆ ละ ๘,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 

 17,000 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

  1. ท าด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ ขนาด 9 นิว้ 

  ๒. มีฐานรองโต๊ะหมู ่ 

  ๓. มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิน้  

 ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 25๕๙ หน้า ๒๓      

 ข้อ ๑๐.๑๕ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก  

 ที่  มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 (สอดคล้องกับ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ

 บ้านเมืองที่ด ี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560- 2562 หน้า 25๒) จึงขอ

 อนุมัตโิอนเงนิ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ดังนี ้ 

  ๑. โอนลด 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 

 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 

 ท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  

 ๑,๒๒๓,๘๐๐ บาท  โอนลดครั้งนี ้๑๗,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๑,๒๐๖,๘๐๐  บาท 

  ๒. โอนเพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  

      แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์  

 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย

 เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ท าด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่  ขนาด 9 นิ้ว           

 มีฐานรองโต๊ะหมู่  และโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิน้  

         / ดังนัน้... 



   -๗- 
 

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)  

 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

 ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 

 อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล 

 เมืองเมอืงแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อขอ 

 อนุมัตแิละขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาต่อไป 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล       เชิญ นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองเมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผมนายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ  สมาชิกสภา

 เทศบาลเมอืง เมืองแกนพัฒนา กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ที่จะซื้อโต๊ะหมู่บูชา 

 เทศบาลฯ มีกิจกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะด้านศาสนา เราจัดงานทุกครั้งต้องไป

 ยืมวัสดุทางศาสนาทุกอย่างจากวัด ไม่ว่าจะโต๊ะหมู่บูชา อาสนะส าหรับพระสงฆ์  

 เราจะหาวิธีการใด จัดซื้อเป็นของเทศบาล จะต้องไม่ไปรบกวนจากวัด กระผม    

 ขอฝากน าเรียนเสนอไปยังคณะผู้บริหาร ต่อไปขอให้ได้พิจารณางบประมาณ       

 ในส่วนนีไ้ว้ดว้ย ขอบคุณครับ 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผูใ้ดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมอืขึน้  มีผูย้กมอื  ๑๖  ท่าน   

 งดออกเสียง  ๑ ท่าน 

  มติท่ีประชุม    สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีมติให้ความเห็นชอบ

 อนุมัตโิอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 25๖๐ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

 ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวำระที่ ๖  เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรเีมืองเมอืงแกนพัฒนา  

นายประพันธ์ ชัยอินตา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

รองนายกเทศมนตรี เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผมนายประพันธ์  ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรเีมือง

 เมืองแกนพัฒนา   

  ญัตติ ที่ ชม 5470๕ / ๑๔๙  เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณไปตั้งจ่าย

 เป็นรายการใหม่ 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

         / ด้วยเทศบาล... 



  -๘- 
 

   ด้วยเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  มีความประสงค์ขออนุมัตโิอนเงนิ   

  งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

   หลักกำร 

   ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เพื่อตั้งจา่ยเพิ่มเติม  

   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

  ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) ขอ้ 27  

   เหตุผล 

   เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการตามรายการ 

  ดังตอ่ไปนี ้ 

   1. จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งอาคารมัธยม (ฝั่งตะวันตก)  เพื่อเตรียมความ

   พร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/2560 จ านวน      

  85,000 บาท 

    2. ปรับปรุงเส้นทางจราจรและเส้นทางจักรยานในอาคารและสถานศึกษา    

    เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการจราจรให้กับประชาชน พนักงานเทศบาล และนักเรียนใน 

    เขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  จ านวน 186,000 บาท 

     ทั้งนี ้เนื่องจากไม่ได้ตัง้งบประมาณไว้ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการของ 

  เทศบาลเกิดประโยชน์สูงสุด  จงึขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น       

  รายการใหม่ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  

   1. โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ด้าน/แผนงานการศึกษา       

  งานระดับมัธยมศกึษา หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     

  (ผ้าม่าน) ตั้งงบประมาณไว้ 85,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อม  

  ติดตั้ง อาคารมัธยม (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง      

  เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  

  พ.ศ. 2560 – 2562  หนา้ 102) 

   2. โอนลด ด้าน/แผนงานการศกึษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน  

  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ 

  สิ่งก่อสร้าง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีนและอาคาร 

  ประกอบงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 200,000 บาท โอนลดจ านวน  

  85,000 บาท (งบประมาณหลังจากโอนครั้งนี้ 115,000 บาท) 

   3. โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ด้าน/แผนงานการศึกษา      

  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงเส้นทาง 

  จราจรและเส้นทางจักรยานในอาคารส านักงานและสถานศกึษา ตั้งงบประมาณไว้   

          / 186,000… 

 



      -๙- 

   

  186,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง, ค่าจัดท าป้ายจราจร และค่าใช้จ่าย

  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลเมืองเมอืงแกน

  พัฒนา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  

  2560 – 2562  หน้า 166)   

   4. โอนลด ด้าน/แผนงานการศกึษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน      

   หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ   

  สิง่ก่อสรา้ง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีนและอาคาร    

  ประกอบงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 115,000 บาท โอนลดจ านวน 

  115,000 บาท (งบประมาณหลังจากโอนครั้งนี้ 0 บาท) 

            5. โอนลด ด้าน/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา

  และนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 

  ครุภัณฑง์บประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 71,000 บาท โอนลดจ านวน    

   71,000 บาท (งบประมาณหลังจากโอนครั้งนี ้0 บาท) 

   ดังนั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ

  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ 3)  

  ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้

  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ

  อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา   

  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเพื่อขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 

  เมืองเมืองแกนพัฒนาตอ่ไป 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล       ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผูใ้ดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบใหอ้นุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย 

 เป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึน้ มีผูย้กมอื  ๑๖  ท่าน งดออกเสียง  ๑  ท่าน 

  มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มมีติให้ความเห็นชอบ 

 อนุมัติโอนเงนิงบประมาณไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  ด้วยคะแนนเสียง ๑๖ เสียง   

 งดออกเสียง ๑  เสียง 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ   ระเบียบวำระที่ ๗  เรื่อง  ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐  

ประธานสภาเทศบาล ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

   เชญิ นายจรัส ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา  

นายจรัส  ไชยยา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี เมอืงเมอืงแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  

                / ญัตติ... 



       -๑๐- 
 

   ญัตติ ที่ ชม 5470๖ / ๑๕๐  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณประจ าปี  

 พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

  ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงิน 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดหา 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  2 รายการ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา 

  หลักการ 

  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 แผนงานสร้างความ

 เข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไปตั้ง

 จ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ

 สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์

 ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ  จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 80,000.00  

 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) และรายการพัดลมระบายอากาศ จ านวน 2 เครื่อง  

 เป็นเงิน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

  เหตุผล 

  ด้วยส านักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้ด าเนินการปรับปรุง

 ห้องท างานของกองสวัสดิการสังคม ให้อยู่ในอาคารส านักงาน เพื่อความสะดวก

 รวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ  ดังนั้น จึงขออนุมัติจัดซื้อ

 เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง และพัดลมระบายอากาศ จ านวน 2 

 เครื่อง ดังนัน้ จงึขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ดังนี้  

 โอนลด 

  1. เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ (งบกลาง)  จ านวน ๘2,000.00 บาท 

รวมโอนลด ๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

 โอนเพิ่มตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

 เข้มแข็งของชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

 ดังมรีายการตอ่ไปนี ้

  ๑. เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ

 ฟอกอากาศ)  ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จ านวน  2  เครื่อง จ านวน

 80,000.00  บาท  ซึ่ งเป็นครุภัณฑ์ที่ ระบุ ไว้ ใน เกณฑ์ ราคากลางและ

 คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2559 (ฉบับสิงหาคม 2559)  หน้า 21 

  ข้อ 10.8.1    

         / ๒. พัดลม... 

 



     -๑๑- 
  

  ๒. พัดลมระบายอากาศ  แบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง  

 จ านวน  2,000.00 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและ

 คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2559 (ฉบับสิงหาคม 2559)  รวมโอน

 เพิ่ม 82,000.00 บาท 

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม

 ฉบับที่ 2  และฉบับที่ 3  พ.ศ.2543  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 งบประมาณ  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ 

 ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ย

 เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 

 2560 เพื่อขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเมืองแกน

 พัฒนา ต่อไป 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล       ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผูใ้ดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณประจ าปี 

 ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

  โปรดยกมอืขึ้น มีผู้ยกมือ  ๑๖ ท่าน  งดออกเสียง  ๑  ท่าน 

  มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มมีติให้ความเห็นชอบ 

 อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในหมวด 

 ค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ด้วยคะแนนเสียง ๑๖ เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ระเบียบวำระที่ ๘   เรื่อง  อื่น ๆ 

ประธานสภาเทศบาล  8.1 เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืง 

 เมืองแกนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

  เชญิ นายจรัส ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา  

นายจรัส  ไชยยา  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี เมอืงเมอืงแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น  

 พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา      

 ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลเมืองเมืองแกน 

 พัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 เป็นที่เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดดังนี้ 

         / ๑.ยุทธศาสตร.์.. 



     -๑๒- 
 

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 โครงการที่ตั้ งไว้ในแผนด าเนินงาน  จ านวน  38 โครงการ  โครงการที่ ได้

 ด าเนนิการ  จ านวน  37  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ  97  งบประมาณตั้งไว้ในแผน

 ด าเนินงาน  จ านวน  7,833,000.-บาท  งบประมาณที่ได้ด าเนินการ  จ านวน  

 6,728,715.40  บาท  คิดเป็นรอ้ยละ  86 

  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

 เศรษฐกิจพอเพียง โครงการที่ตั้งไว้ในแผนด าเนินงาน  จ านวน   10  โครงการ  

 โครงการที่ได้ด าเนินการ  จ านวน  6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  60  งบประมาณ

 ตั้งไว้ในแผนด าเนินงาน จ านวน  1,249,500 บาท งบประมาณที่ได้ด าเนินการ  

 จ านวน  469,925 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 

  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการที่ตั้ง

 ไว้ในแผนด าเนินงาน  จ านวน 10 โครงการ  โครงการที่ได้ด าเนินการ จ านวน 9  

 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 งบประมาณตั้งไว้ในแผนด าเนินงาน  จ านวน   

 3,027,900 บาท  งบประมาณที่ได้ด าเนินการ  จ านวน  2,563,100  บาท  

 คิดเป็นรอ้ยละ  85 

  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม โครงการที่ตั้งไว้ในแผนด าเนินงาน  จ านวน  6  โครงการ  โครงการที่

 ได้ด าเนินการ  จ านวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  67  งบประมาณตั้งไว้ใน

 แผนด าเนินงาน  จ านวน  295,000 บาท  งบประมาณที่ได้ด าเนินการ จ านวน  

 145,000 บาท  คิดเป็นรอ้ยละ  49 

  ๕ . ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ด้ านก ารอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แล ะสื บ ส าน

 ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการที่ตั้งไว้ในแผน

 ด าเนินงาน  จ านวน 11 โครงการ โครงการที่ได้ด าเนินการ จ านวน 11 โครงการ  

 คิดเป็นร้อยละ 100 งบประมาณตั้งไว้ในแผนด าเนินงาน  จ านวน  2,987,700 บาท  

 งบประมาณที่ได้ด าเนินการ  จ านวน 2,608,405.50 บาท คิดเป็นร้อยละ  87 

  ๖, ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้าง

 ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย โครงการที่ตั้งไว้ในแผนด าเนินงาน  

 จ านวน  8 โครงการ โครงการที่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  

 88 งบประมาณตั้งไว้ในแผนด าเนินงาน  จ านวน  1,928,100 บาท งบประมาณ

 ที่ได้ด าเนินการ  จ านวน  1,400,716.40  บาท  คิดเป็นรอ้ยละ  73 

  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการ

 ที่ตัง้ไว้ในแผนด าเนินงาน  จ านวน  58  โครงการ  โครงการที่ได้ด าเนินการจ านวน  

 58  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 งบประมาณตั้งไว้ในแผนด าเนินงาน  จ านวน    

 24,648,500บาท งบประมาณที่ได้ด าเนินการ จ านวน  20,881,640.40 บ า ท  

 คิดเป็นรอ้ยละ  85                     / รวมโครงการ... 



     -๑๓- 

 

  รวมโครงการที่ตั้งไว้ในแผนด าเนินงาน  จ านวน  141  โครงการ  โครงการ

 ที่ได้ด าเนินการ  จ านวน 132  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  94  งบประมาณตั้งไว้ใน

 แผนด าเนินงาน จ านวน 41,969,700 บาท  งบประมาณที่ได้ด าเนินการ  จ านวน

 34,379,478.70 บาท  คิดเป็นรอ้ยละ  82 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนออีกหรอืไม่  

ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปขอเรียนเชญิคณะผูบ้ริหาร ได้ชีแ้จงเรื่องการจัดการแขง่ขันกีฬา 

  เชญิ นายประพันธ์ ชัยอินตา  รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายประพันธ์ ชัยอินตา  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 

รองนายกเทศมนตรี เมืองเมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี

 เมืองเมืองแกนพัฒนา กระผมมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาเมืองแกนคัพ 

 น าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ สรุปการแข่งขันกีฬาเมืองแกนคัพ ประจ าปี 

 พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ 

  ๑. ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากอยู่  

 ในห้วงถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    

 จึงเลื่อนการแข่งขัน ต่อมาคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ก าหนดการแข่งขันกีฬา

 ขึน้ใหม่ เริ่มการแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน 

 ๒๕๖๐ จะเป็นการแข่งขันเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงปิดเทอม พิธีเปิดการ

 แข่งขันในวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และพิธีปิดในวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐  

  ๒. ชนิดกีฬา ฟุตซอลประชาชนทั่วไป, วอลเล่ย์บอลชาย, เซปัคตะกร้อชาย ,

 กีฬาเปตอง ทีม ๓ คน ชาย, กีฬาเปตอง ทีม ๓ คน เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ชาย, 

,  ฟุตซอลเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๓ ปี, วอลเล่ย์บอลหญิง, เปตอง ทีม ๓ คน หญิง ,   

 เปตอง ทีม ๓ คน ผูสู้งอายุ , เปตอง ทีม ๓ คน เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๓ ปหีญิง 

  ๓. การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามข้อตกลงเดิม สง่ได้บ้านละ ๒ ทีม    

 ค่าประกันทีม ชนิดละ ๒๐๐ บาท รวม ๒,๐๐๐ บาท  

  ๔. วันส่งหลักฐาน จับฉลากแบ่งสาย ค่าประกันทีม นัดหมายประชุม 

 จับฉลากแบ่งสาย พร้อมจ่ายค่าสมัครในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา 

 ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้พัฒนาการเกษตรเมืองแกน  เป็นการ

 ประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันกีฬาเมืองแกนคัพ ในปี 2560 ต่อไปขอเรียนเชิญ

 ท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมการแข่งขันกีฬา 

นายจรัส  ไชยยา  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี เมืองเมืองแกนพัฒนาทุกท่าน  กระผมนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีฯ 

 ผมขอเพิ่มเติมการแข่งขันกีฬา ปีนี้ขอเรียนว่า กีฬาเมืองแกนคัพปีที่ผ่านมา เราได้ 

                       / ประกาศ... 

 

 



     -๑๔- 

 

 ประกาศให้เยาวชนได้รับทราบว่าจะจัดปีละสองครัง้ ครั้งแรกที่จัดประมาณช่วงต้นปี     

 และปลายปี ก าหนดในเดือนพฤศจิกายน ปรากฏว่าห้วงเวลาดังกล่าวเป็นห้วงถวาย

 ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงต้องเลื่อนออกไป 

 ดังนั้น จึงต้องมาก าหนดว่าจะต้องจัดในห้วงเวลาไหน ก็คิดว่าจัดใน ช่วงเดือน

 เมษายน เนื่องจากว่าในช่วงเดือนเมษายนเราจะท าพิธีเปิดอาคารเรียน ปีหน้าจะเปิด

 โรงเรียนมัธยม ตั้งใจว่าอยากให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม ไม่เฉพาะจะมีแต่

 เยาวชน จะมีผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปด้วย ก็จะจัดบริเวณรอบๆ อาคาร

 มัธยมซึ่งจะเป็นลานสนามหญ้า และเพียงพอต่อการจัดการแข่งขันกีฬา รวมถึงลาน  

 ฟุตซอล ท าเพิ่มเติมหน้าอาคารเอนกประสงค์แห่งนี้ เพื่อใหเ้ด็กได้เล่นต่อเนื่องจนถึง

 กลางคืนและต้องเปิดไฟด้วย ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เราได้เตรียมไว้ ก าหนดว่าจะเปิด

 อาคารเรียนในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ คงต้องได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ 

 และท้องถิ่นอื่น ๆ  ได้มาร่วมพิธี เรามีอาคารหลายหลังที่ยังไม่ได้ท าบุญเปิดอาคารเรียน 

 ก็เลยถือโอกาสในครั้งนี้จะเป็นการเปิดอาคารเรียนด้วย ส่วนการแข่งขันกีฬาที่จะ

 ก าหนดขึ้น เราเริ่มวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จะปิดในวันที่ ๙ เมษายน 

 ๒๕๖๐ ซึ่งจะเป็นวันหลังเปิดอาคารเรียน ๒ วัน จึงได้น าเรียนให้ประธานสภา

 เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบว่า กีฬาในปีนีจ้ะเริ่มตั้งแต่วันที่ 

 ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึ งวันที่  ๙  เมษายน ๒๕๖๐ รวมทั้ งหมดเกือบเดือน    

 ส่วนรายละเอียดจริง  ๆจะส่งใหห้มู่บ้าน เพือ่จะใหห้มู่บ้านได้คัดเลือกส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน  

  มีอีกเรื่องที่ เราจะต้องเตรียมกัน คือเรื่องการไปกราบพระบรมศพใน  

 พระบรมราชวัง ก าหนดว่าจะให้ตัวแทนคนเมืองแกนไปกราบพระบรมศพใน

 พระบรมราชวัง ก าหนดว่าจะเดินทางในวันที่ ๘-10 มีนาคม ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้

 หลังจากที่ไปกราบพระบรมศพแล้ว จะได้น าคณะไปแวะดูโรงเรียนผู้สูงอายุหลายแห่ง 

 ขณะนี้ก าลังประสานงานอยู่ จะไปดูโครงการตามพระราชด าริ  จึงน าเรียนให้ท่าน

 สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  เชิญ นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายอิ่นค า ฟองสมุทร์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองเมืองเมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภา

 เทศบาลฯ มเีรื่องเสนอ 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่องขุดลอกล าน้ าปิง ขณะนี ้หนว่ย   

 พัฒนาการเคลื่อนที่  32 อ าเภอเชียงดาว ได้ท าการขุดลอกล าน้ าปิงต่อจาก

 โครงการที่แล้ว บริเวณหมู่ ๓ บ้านหัวดง โครงการจะมาสิ้นสุดสามแยกที่น้ าแม่งัด

 แม่ปิงมาบรรจบกัน ขณะนีเ้กือบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ดี ทุกครั้งที่ผ่านมา

 เกษตรกรช่อแลที่มีที่ดนิอยู่แถวนั้น เคยเสนอโครงการไปให้ กรมเจา้ท่าและอีกหลาย  

             / หนว่ยงาน... 



     -๑๕- 

 

 หน่วยงานก็ไม่ได้รับการตอบรับ ทั้งนี้ กองอ านวยการกลางรักษาความปลอดภัย

 แห่งชาติ(กรป.กลาง) เชียงดาวได้มาท าเป็นอย่างดีบางแห่งคืนพื้นที่ให้กับเกษตรกร

 กว้างขวางขึ้น ทุกครั้งที่ผ่านมาเกษตรกรได้รวมตัวกัน เก็บเงินเพื่อจา้งรถแม็คโครมา

 ขุดเอง งบประมาณ 50,000 กว่าบาท พอรถแม็คโครมาลง เจ้าของรีสอร์ท      

 ฝั่งตรงข้ามบอกว่าเป็นที่ดินที่งอกของเขา ก็เลยท าอะไรไม่ได้ มาครั้งนี้ไม่ต้องเสีย

 งบประมาณสักบาท ท าให้ชาวบ้านได้พื้นที่กว้างขึ้นท าให้สร้างความพอใจให้กับ      

 พี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก ในส่วนของเทศบาลก็อยากให้คณะผู้บริหารได้เสนอ

 โครงการขุดลอกต่อจากสามแยกแม่น้ างัดแม่น้ าปิง ต่อไปจนถึงเขตติดต่อต าบล   

 แม่หอพระ ทางเจ้าหน้าที่กองอ านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแหง่ชาติ (กรป.กลาง) 

 ให้เทศบาลฯ เสนอและตดิตามโครงการ ถ้ามีโครงการก็จะเข้ามาขุดลอกต่อ 

  อี ก เรื่ อ ง  ห ลั งจ าก เลิ ก ป ระ ชุม แล้ ว  ก ระผม ในน าม ขอ งตั ว แท น                 

 ท่านนายกเทศมนตรีต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่ริม ได้เสียชีวิต และเป็นเขยบ้านช่อแล  

 หลังจากเลิกประชุมแล้วจะได้ไปร่วมวางพวงหรีดที่บ้านต้นขาม และเชิญร่วมท าบุญ

 ตามจติศรัทธา จงึขอเรียนเชญิท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ  

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายวิรัตน ์ผัดเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายวิรัตน ์ผัดเจรญิ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองเมืองแกนพัฒนา กระผมนายวิรัตน์  ผัดเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ            

 ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ที่ต้องด าเนินการ

 ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

 บ้านเมือง (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ.๒๕๖๐ ได้ประกาศใช้แล้ว ซึ่ งได้ก าหนดอัตรา

 ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย เดือนละ ๑๕๐ บาท ท่านนายกเทศมนตรี 

 ได้ประชาสัมพันธ์เป็นแนวทางให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับอัตราเก็บค่าขยะ 

 เมื่อครั้งออกมอบเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุทุกคนก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ กระผมในฐานะ

 ตัวแทนชาวบ้านก็ได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ คงจะต้องมีการเตรียมแผน ทุกวันนีเ้รา

 เก็บหลังคาละ ๑๕ บาท ยังมีปัญหา ไม่เฉพาะเทศบาลเราที่มีปัญหา ในเมื่อเป็น

 กฎหมายเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ หน้าที่ของเทศบาลจะต้องก าจัดขยะมูลฝอยแต่จะวิธี

 ใดก็ตาม ส่วนใหญ่จะให้รถไปเก็บ แล้วน าไปก าจัดเหมือนที่เราท าอยู่ ปกติเก็บ

 ค่าธรรมเนียมเดือนละ 15 บาท และขณะนี้จะเก็บเดือนละ ๑๕๐ บาท ทุกแห่งใน

 ประเทศไทย ขออนุญาตสภาแห่งนี้ที่ให้กระผมได้พูด กฎหมายที่ร่างขึ้นมาซึ่งเหมาะ

 ส าหรับเทศบาลที่อยู่ในเขตชุมชนและไม่มีที่ทิ้งขยะ ซึ่งสภาพแวดล้อมบ้านเราเป็น

 ชนบท ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้กล่าวว่าเราจะกลับไปสู่มิติเดิม คือ ให้ก าจัด

 ขยะเอง ใครพร้อมก็ยินดีที่จะจ่าย ๑๕๐ บาท อีกส่วนที่ไม่พร้อมจ่าย จะท าอย่างไร   

                 / นี่คอื... 



     -๑๖- 

 

 นี่คือปัญหาที่จะตามมา หากก าจัดขยะกันเองในบ้าน ฝังกลบไม่ดีอาจส่งกลิ่นเหม็น

 ไปยังบ้านข้างเคียงได้ ณ วันนี้ผมขอน าเรียนคณะผู้บริหาร และฝ่ายผู้รับผิดชอบ 

 น่าจะด าเนินการโดยมีการวางแผนรองรับ อาจมีการประชุมประธานชุมชน สมาชิก

 สภาเทศบาล และส่วนอื่น ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นและแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  

 ขอน าเรียนใหผู้บ้ริหารได้รับทราบด้วย ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  เชิญ นายชินวุฒิ สุวรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายชินวุฒ ิสุวรรณศร ี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองเมอืงแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายชินวุฒิ สุวรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ขอน าเรียนผ่านท่านประธานสภาเทศบาลไปยังคณะผู้บริหาร ผมมีเรื่องเสนอเรื่อง

 ไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางตรงบริเวณถนนบ้านปง คิดว่าก าลังด าเนินการหรือเสร็จ

 แล้ว ไม่ทราบว่าเป็นหน่วยงานไหน ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ ท าให้เกิดแสงสว่าง

 และความปลอดภัยของชุมชน ผมอยู่ชุมชนช่อแล มีชาวบ้านสอบถามตลอดว่า

 โครงการนี้จะมาถึงช่อแลหรือไม่ บริเวณสะพานช่อแลไปจนถึงหน้าบริษัทไทลิสซิ่ง

 พัฒนา ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กระผมขอเรียนถามว่าโครงการนี้ก าลังด าเนินการ

 หรอืว่าเสร็จเรียบร้อยแลว้ เพื่อจะได้น าเรียนชาวบ้านได้รับทราบต่อไป  

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองเมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ สมาชิกสภา

 เทศบาลฯ กระผมขออนุญาตฝากคณะผูบ้ริหาร ๒ เรื่อง คอื  

  1. เรื่องถนนการเกษตร ตอนนี้ฤดูหนาวใกล้หมด ฤดูฝนก าลังจะมา ถนน

 การเกษตรยังไม่ได้รับการซ่อมแซม หากเป็นไปได้ซ่อมแซมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

 ไม่ต้องรอให้ถึงฤดูแล้ง เพราะว่าถนนทางทางการเกษตรของเทศบาลเราใช้กัน

 ตลอดปี ไม่ได้ยกเว้นว่าจะใช้ในฤดูท านาอย่างเดียว  

  2. ผมได้รับฟังมาจากสถานีวิทยุ เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ ทราบว่าทาง

 รัฐบาลให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ให้ฟรีที่โรงพยาบาล

 ของรัฐ เรื่องนี้ผมขอให้กองสาธารณสุขได้กระจายข่าวให้ชุมชนกับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง  

 อาทิ ผู้สูงอายุหรือผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ได้รับวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่   

 สายพันธุ์ใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลของรัฐที่ตนเองมีสิทธิประกัน

 สุขภาพถ้วนหน้า ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  เชญิ นายจรัส ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา  

         / นายจรัส... 



     -๑๗- 

 

นายจรัส  ไชยยา  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี เมืองเมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 มีประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้น าเรียนในที่ประชุมให้คณะผู้บริหาร

 ได้รับทราบ ผมน าเรียนเรื่องขุดลอกน้ าปิง โดยทหารเป็นผู้ด าเนินการ โครงการ    

 ขุดลอกน้ าปิงเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากฝายแม่ปิงเหมืองลูกล่าง จนมาถึงบ้านเป้า

 เมื่อสองปีก่อนที่ทหารได้ท าการขุดลอก ทางเทศบาลเราได้ท าโครงการขอให้ขุดลอก

 เพิ่มเติมเป็นโอกาสที่ทหารเข้ามาตรวจราชการและได้ขอใช้ห้องประชุมเทศบาลของ

 เรา  เป็นโอกาสที่เราได้ขอโครงการต่อเนื่องให้ขุดลอกเพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์

 อย่างมากต่อประชาชน ก็คงจะได้ด าเนินการตอ่เนื่อง และท าโครงการขุดลอกต่อไป  

  เรื่องที่สอง ถนนสายนี้เป็นถนนชลประทานเขื่อนแม่งัด หลายท่านเข้าใจว่า

 เป็นถนนของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพราะเราได้ดูแลตั้งแต่ต้น เริ่มตั้งแต่

 สองข้างทางมีหญ้าขึน้รกรุงรังมาก ไม่มีการตัดหญ้าจากกรมชลประทานและอ้างว่า

 ไม่มีงบประมาณ เราเห็นว่าเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้าน เรามีความจ าเป็นต้องดูแลรักษา 

 ถึงแม้ว่าถนนจะเป็นของหน่วยงานอื่น เราก็ต้องดูแล เพราะเรามองดูประโยชน์

 โดยรวม ไม่มองประโยชน์ส่วนตน ในเมื่อเป็นถนนของชลประทาน กรมทาง

 หลวงชนบทได้เห็นว่าจากถนนเชียงใหม่-พร้าว และทางหลวงถนนโชตนา-ฝาง       

 มีถนนเชื่อมเข้ามาทางเขื่อนแม่งัด จากบ้านป่าไม้มาเชื่อมบ้านภูดิน มาถึงแยก  

 บ้านใหม่ ตรงนั้นเป็นของทางหลวงชนบท ดังนั้น ทางหลวงชนบทจึงขอเส้นทางถนน

 ชลประทานเขื่อนแม่งัดไปอยู่ในความรับผิดชอบถนนทางหลวงชนบท ก็จะมีทาง

 หลวงชนบทเชื่อมระหว่างถนนเชียงใหม่-พร้าว และถนนโชตนา ผมเคยได้ยินบางท่าน

 บอกว่าท าไมไฟฟ้าติดเฉพาะฝั่งอินทขิล ไม่ติดฝั่งช่อแลบ้าง จึงขอน าเรียนว่า เป็น

 ถนนทางหลวงชนบท และไม่ได้เป็นถนนของเทศบาลมาตั้งแต่ต้น ดังนั้น ผมจึงได้      

 น าเรียนให้ประชาชนได้รับทราบด้วยการติดป้ายก่อนถึงบริเวณซุ้มพระศตวรรษมุนี

 ศรีเมืองแกน คนที่ผ่านเข้ามาก็จะเห็นว่าเป็นถนนที่รับผิดชอบของกรมทางหลวง

 ชนบท เรียนให้ท่านทราบว่า กรมทางหลวงชนบทเวลาตั้งงบประมาณเราก็ไม่ทราบ

 ว่าจะตั้งอย่างไร ไม่รู้จะท าตรงไหนบ้าง แต่ให้เข้าใจว่า การเริ่มต้นโครงการเริ่มจาก

 จุดศูนย์ศูนย์  เส้นทางจากปากทางเขื่อนแม่งัดจนถึงอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เป็น

 ความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท มีระยะทาง 14 กิโลเมตร เป็นความโชคดี      

 ผมขอเปรียบเทียบถนนสองเส้น แยกทางลอดกองพันสัตว์ต่าง เป็นถนนทางหลวง

 ชนบท ผ่านสันผีเสื้อ ไปจนถึงสี่แยกลิขิตชีวัน ยาวไปถึงสันทรายหลวง ท่านลอง   

 ขับรถไปตอนกลางคืนจะเห็นว่าเส้นทางนี้ จะเห็นว่าไม่มีแสงสว่าง ถนนของเราน่าจะ

 มีระยะทางใกล้เคียงกับเส้นทางนั้น ถนนของเราติดไฟส่องสว่าง ท่านลองย้อนคิดด ู   

 ว่าเพราะอะไร ขณะที่ถนนเส้นนั้นมีปริมาณรถเยอะกว่าถนนสายบ้านเราเป็นสิบเท่า

            / เกิดอุบัติ... 



     -๑๘- 

 

 เกิดอุบัติเหตุบ่อย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลบางท่านคงทราบดีว่าถนนเส้นทางนั้น 

 มีการร้องเรียนเยอะมาก เพราะไม่มีแสงสว่าง ทางหลวงชนบทเส้นทางไหนที่เป็น

 ถนนสองเลนจะไม่ติดไฟส่องสว่าง จะรอให้เป็น ถนนสี่เลนก่อน การออกแบบของ

 กรมทางหลวงชนบทเป็นอย่างนี้  ลองย้อนไปว่า ท าไมถนนของเมืองแกนมีไฟส่อง

 สว่าง เป็นโจทย์ให้ท่านได้รับทราบว่า ท าไมจึงมีไฟ จึงขอน าเรียนให้ท่านว่าเป็นถนน

 ของทางหลวงชนบท และเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า เขาจะมาท าเมื่อไร 

 เราจะไม่ทราบแผนการท างานของเขา ในเมื่อเขามาท าจึงได้ท าป้ายขอบคุณติดไว้ 

 ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอปิดการประชุม 

   

  เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 

 
  

  (ลงช่ือ)  ดารณี พุทธวงศ ์ ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

       (นางดารณี  พุทธวงศ์) 

            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       

 
 

 (ลงช่ือ)  ชาตรี  กันทวี  เลขานุการสภาฯ/ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายชาตร ี กันทวี)    

     รองปลัดเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา  

 

 

 

 

 

 

 

 


