
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  คร้ังท่ี ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๓  มิถุนายน   ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

…………………………………. 

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. นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๒. นายชูชาติ ค าฟู สมาชิกสภาเทศบาล  

 ๑๓. นายสุเทพ จันทิมา สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๔. นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๕. นายธ ารงค์ ปันอิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๖. นายชนิวุฒิ สุวรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๗. นายชาตร ี กันทวี เลขานุการสภาเทศบาล 
  

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

๑. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรี 

๒. นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายสงวน แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายดวงจันทร์ ไชยยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

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. นางสาวปนัดดา  บัวศิริ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

๑๒. นางวิภาดา วังหลัง หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

1๓. นางสาวณัฐธยาน์  สนินัด รองผู้อ านวยการ รร.อนุบาลสานสายใยรัก  

๑๔. นางสาวชนิสรา พิทักษ ์ หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน 

๑๕. นางดารณี        พุทธวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 ๑๖. นางสาวกุลรัสมิ์ พุทธิมา   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

๑๗. นายนัฐพงษ์ ใจเจ็น   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ผูไ้ม่มาประชุม 

 ๑.  นายอาทิตย์ เสนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 

 ๒.  นายสวัสดิ์ ฤาชา  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

นายชาตรี  กันทวี    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านรองประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ริหาร 

เลขานุการสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ      

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล

ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชญิทุกท่านยืนขึ้น 

  ประกาศสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

                        เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 

     ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ตามที่สภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา 

  เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐  

  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ไปแล้วนั้น  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติ 

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

  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต ่ 

  วันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ 

  ณ วันที่ ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ   

  ประธานสภาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

ต่อไปขอเรียนเชญิท่านประธานสภาเทศบาล ได้ด าเนินการตามระเบียบ

วาระการประชุมตอ่ไป 

       / นายสิงห์แก้ว... 

 



   -๓- 

 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ    สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน บัดนี้ ได้เวลาการประชุมแล้ว 

ประธานสภาเทศบาล  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล มาประชุม ๑๖ ท่าน ลา ๒ ท่าน และเข้าประชุม

 ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ และเลขานุการสภาเทศบาลได้

อ่านประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไปแล้วนัน้   

   ต่อไประเบียบวาระการประชุม  ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ที่ประธานจะแจง้ใหท้ี่ 

  ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่อง การรับบรจิาคครุภัณฑ์ จ านวน ๕ รายการ รายละเอียดดังน้ี 

 ๑. นายฐิติ อนิทะพันธุ์ บริจาคโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ i-mobile Hitz ๒๔๓G 

จ านวน ๑ เครื่อง ให้ไว้ใช้กับส านักปลัดเทศบาล เพื่อใช้ติดต่อการปฏิบัติงานของ

ส่วนราชการ 

  ๒. นายศรชัย ชมถิ่น บริจาคเครื่องพิมพ์ จ านวน ๒ เครื่อง เพื่อใชใ้น            

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังนี้ 

      - เครื่องพมิพ์ ชนิดหมึกพ่น ยี่หอ้ brother รุ่น DCP T ๕๐๐W 

      - เครื่องพมิพ์ ชนิด laser ยี่หอ้ brother รุ่น DCP ๑๕๑๐  

  ๓. นางสาววรรณพร อุปนันท์ บริจาคครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ให้แก่              

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืงแกน ดังนี้ 

     - ตู้เย็น ยี่หอ้ มิตซูบิชิ รุ่น MR-17RP จ านวน ๑ เครื่อง 

     - เครื่องพมิพ์ ยี่หอ้ Cannon รุ่น MP ๒๘๗ จ านวน ๑ เครื่อง 

  ๔. นายสุวิทย์ เกริกเจษฎาวงค์ ตัวแทนจากสโมสรไลออนส์ สัมพันธ์วงค์ 

 กรุงเทพมหานคร บริจาคครุภัณฑก์ารแพทย์ใหแ้ก่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืงแกน ดังนี้ 

     - เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ แบบสอดแขน ยี่ห้อ Terumo รุ่น ES-H 

 ๒๖๕๕ จ านวน ๑ เครื่อง 

     - เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ แบบไฟฟ้า ยี่หอ้ Ekg Biolight รุ่น E ๗๐ จ านวน ๑ เครื่อง 

     - เครื่องตัดถ่าง ช่วยชวีิต ยี่หอ้ BRIGGS&STRATTON รุ่น ๔๕๐     

 E Series ๑๒๕cc จ านวน ๑ เครื่อง  

  ๕. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริจาคครุภัณฑใ์ห้แก่ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

     - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งตัวพิมพ์ รุ่น PIXMA G ๒๐๐๐ จ านวน  

 ๑ เครื่อง  

     - ตู้เหล็ก ๔ ลิน้ชัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้างxยาวxสูง 

 ๔๖๔x๖๑๐X๑๓๒๔ เซนติเมตร สีเทาสลับ (ยี่หอ้คิงสส์ตาร์) จ านวน ๑ ใบ 

         / ตู้เหล็ก... 



-๔- 

 

     - ตู้เหล็ก ๑ บาน ประตู ๔ ลิน้ชัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้างxยาวxสงู 

 ๘๘๐x๔๑๐x๘๗๙ เซนติเมตร สเีทาสลับ (ยี่หอ้คิงสส์ตาร์) จ านวน ๑ ใบ 

     - เครื่อง Laser Pionter Contral ยี่หอ้ Logitech R๔๐๐ จ านวน ๑ เครื่อง 

     - เครื่องบันทึกเสียง Sony รุ่น ICD-PX๔๗๐(Black) ๔ GB จ านวน  ๑ เครื่อง 

   จึงแจ้งให้สมาชกิสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันาได้รับทราบ 

  ๑.๒ เรื่อง บริษัท วีโปรปรีนท์ จ ากัด มอบแท้งค์น้ า ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร  

 พร้อมอุปกรณ์ปั๊มน้ าและอุปกรณ์ประกอบ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย          

 “ทีปังกรการุณยมิตร”  จ านวน ๑ ชุด 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล      

ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

  รายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบ 

 ล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม  โดยขอให้พิจารณารายงานการประชุมสภา

 เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๔ 

 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

  มีท่านผูใ้ดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าของท่านประการใดหรอืไม่  โปรดเสนอ 

  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใดแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม 

  ท่านผู้ใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 

 สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  

 โปรดยกมอืขึน้  มีผูย้กมอื  ๑๕ ท่าน   งดออกเสียง  ๑  ท่าน 

  มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มมีติรับรองรายงาน 

 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ 

 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวนัที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐    

 ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.

ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๐  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  

  เชิญ นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายจรัส  ไชยยา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมืองแกน

นายกเทศมนตรี  พัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

   ญัตติ ที่ ชม ๕๔๗๐๖ / ๕๑๒   เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณประจ าปี 

 พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดิน และสิ่งก่อสรา้ง 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

 

          / ด้วยเทศบาล... 



-๕- 

 

  ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงิน

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดหา 

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน  ๑ รายการ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ

 เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

      หลักการ 

  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 แผนงานสร้างความ

 เข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไปตั้ง

 จ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป

 เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าครุภัณฑ ์ 

 งานบ้านงานครัว รายการ ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  ชุด  เป็นเงิน

 26,000.00 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
 

      เหตุผล 

  ด้วยส านักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้ด าเนินการปรับปรุง        

 ห้องท างานของกองสวัสดิการสังคม  ให้อยู่ในอาคารส านักงาน   เพื่อความ 

 สะดวก รวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ  ดังนั้น จึงขออนุมัติ 

 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 1 ชุด ดังนั้น  จึงขออนุมัติ โอนเงิน

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ดังนี้  

      โอนลด 

  1. คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน)      จ านวน ๒6,000.00   บาท 

  รวมโอนลด        26,000.00   บาท 

     โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์      

 งานบ้านงานครัว  ดังมรีายการตอ่ไปนี้ 

    ๑.ผา้ม่านพร้อมอุปกรณ์   จ านวน ๑ ชุด  

      จ านวน         26,000.00  บาท   

   ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

 พืน้ฐานครุภัณฑ ์ประจ าปี 2560 (ฉบับมีนาคม 2560 )   

รวมโอนเพิ่ม 26,000.00 บาท 

   ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

 งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541  รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเตมิ    

         / ฉบับที่ ๒... 



-๖- 

 

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

 งบประมาณ  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ 

 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย

 เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 เพื่อขออนุมัตแิละขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาต่อไป 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล       ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผูใ้ดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณประจ าปี    

 พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  

 โปรดยกมอืขึน้   มีผู้ยกมือ  ๑๕  ท่าน  งดออกเสียง  ๑  ท่าน 

  มติท่ีประชุม    สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีมติให้ความเห็นชอบ 

 อนุมัติโอนเงนิงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด

 ค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   

  ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเพิ่มเป็น     

 ค่าจัดการศึกษา  

  เชิญ นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายจรัส  ไชยยา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือ

นายกเทศมนตรี เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกน

 พัฒนา ญัตติ ที่ ชม 54705/428  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย

 เพิ่มเป็นค่าจัดการศึกษา 

  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

  ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณใน

 การบริหารจัดการศึกษาและจัดหาพัสดุ ในโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์

 ส าหรับการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา

 ทั้งในระบบและนอกระบบที่ เหมาะสมและเพียงพอ (หน้า 102) ปรากฏใน

 แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา (2560 – 2562) โดยรายการ

 ที่ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560     

 ไม่เพียงพอส าหรับการจา่ย  

         / ข้อระเบียบ... 

 



-๗- 
 

  ข้อระเบียบ 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3)  

 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ

 สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

 รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

  ข้อพิจารณา  

    ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงขอ

 อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

 รายการเดิมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ในแผนงาน

 การศกึษา ดังนี้     

         ก. โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเพิ่มเติม เน่ืองจากงบประมาณตั้งไว้

 ไม่พอจ่าย ดังน้ี 

     1. งานระดับมัธยมศกึษา 

      1.1 งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ  

 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 หนา้ 51  ตั้งไว้  15,000 บาท  

         คงเหลือ ณ วันที่ยื่นญัตติ  15,000   บาท   

         โอนเพิ่มครัง้นี้          50,000  บาท    

         รวมเป็นเงินหลังโอน        65,000  บาท 

    ข. โอนลดจากงบประมาณที่ตั้งไว้เดิม  จ านวนทั้งสิ้น 1 รายการ 

 เป็นเงินทั้งสิน้ 50,000  บาท  ดังนี้   

  (1) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 

 จ านวน 500,267.04 บาท โอนลดจ านวน 50,000 บาท คงเหลือหลังโอน 

 450,267.04 บาท 

  ดังนั้น  เพื่ อให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

 2 และ 3) ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ

 สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

 รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากสภา

 เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาต่อไป                              / นาย

สิงหแ์ก้ว... 

 



-๘- 

 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล       ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผูใ้ดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบอนุมัตโิอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย 

 เพิ่มเป็นค่าจัดการศกึษา  โปรดยกมอืขึน้   

  มีผู้ยกมือ  ๑๕ ท่าน  งดออกเสียง  ๑  ท่าน 

  มติท่ีประชุม    สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีมติให้ความเห็นชอบ

 อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเพิ่มเป็นค่าจัดการศึกษา 

  ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง   งดออกเสียง  ๑ เสียง 

 ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ    

ครุภัณฑก์ารศกึษาค่าโต๊ะเรียน และเก้าอีน้ักเรียน    

  เชิญ นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายจรัส  ไชยยา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง    

นายกเทศมนตรี เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกน

 พัฒนา  ญั ตติ  ที่  ชม ๕๔๗๐๕ / ๓๕๖ เรื่อง  ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  

 งบประมาณครุภัณฑก์ารศกึษา ค่าโต๊ะเรยีน และเก้าอีน้ักเรียน 

  เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีความจ าเป็นต้องจัดหาพัสดุ            

ตามโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนและการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

(หนา้ 102)  แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (2560 – 2562) 

เพื่อใช้ในการด าเนินการจัดการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษา ซึ่งจะเปิดภาคเรียนใน

ปีการศึกษาแรก ในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยรายการพัสดุที่ตั้งงบประมาณไว้ 

มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะตามที่ก าหนดในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ ์

ต่อที่ประชุมสภา ดังนี้ 

  ข้อระเบียบ 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3)    

 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ

 สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

 รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

         / ข้อพิจารณา... 

 



-๙- 

 

  ข้อพิจารณา  

    เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงขออนุมัติ

 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายการเดิมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 2560 ดังนี้          

    ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ในเทศบัญญัติงบประมาณ 

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานการศกึษา งานระดับ      

 มัธยมศกึษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์การศึกษา ค่าโต๊ะเรยีน และเก้าอี้นักเรยีน (หน้า 55/107) 

 ข้อความเดิม 

  “เพื่อจัดซื้อโต๊ะเรียนตาม มอก. 1494/2541 และเก้าอี้นักเรียน ตาม 

 มอก. 1495/2541 จ านวน 50 ชุด เพื่อใช้ในภารกิจของเทศบาลเมืองเมืองแกน

 พัฒนา ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2559 แต่

 มีความจ าเป็นต้องใช้ ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกรม

 ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 

 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท        

 08 08 .2 /ว  1 2 4 8  ล งวั น ที่  2 7  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  แล ะห นั งสื อ 

 กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 

 2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  

 ด้านการพัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนา

 สามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา้ 254) คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

1. โต๊ะนักเรยีน มอก. ขนาดไม่น้อยกว่า 60 × 40 × 37 เซนติเมตร 

2. เก้าอี้นักเรยีน มอก. ขนาดไม่น้อยกว่า 40 × 38 × 86 เซนติเมตร 

3. หน้าโต๊ะนักเรยีน และเก้าอี้นักเรยีนท าจากไม้อัดยางพาราอัดแน่น 

4. ที่ปลายขาตัวโต๊ะและเก้าอี้นักเรยีนมีจุกพลาสติกกันรอยขีดข่วน 

5. พนักพิง ขนาดไม่น้อยกว่า 37 × 19 × 2 เซนติเมตร 

6. โครงโต๊ะและเก้าอี้ท าจากเหล็กกลมพ่นสีด าด้วยสีฝุ่น” 

 ข้อความใหม่ 

  “เพื่อจัดซื้อโต๊ะเรียนตาม มอก. 1494/2541 และเก้าอี้นักเรียน ตาม 

 มอก. 1495/2541 จ านวน 50 ชุด เพื่อใช้ในภารกิจของเทศบาลเมืองเมืองแกน

 พัฒนา ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2559    

 แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

         / ด่วนมาก... 



-๑๐- 
 

 ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกรม

 ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  

 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท  

 08 08 .2 /ว  1 2 4 8  ล งวั น ที่  2 7  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  แล ะห นั งสื อ

 กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน

 2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  

 ด้านการพัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนา 

 สามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา้ 254) คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

  โต๊ะเรยีน มอก 1494/2541   

  - ขนาด (กxยxส) 40x60x76  เซนติเมตร 

       - โต๊ะขาเหล็กกลม 3/4 หน้าโต๊ะ 19 มม.กว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. 

     เก้าอี้เรยีน มอก 1495/2541 

  - ขนาด (กxยxส) 38x40x46  เซนติเมตร 

  - พนักพิงสูง 79  เซนติเมตร 

  - เก้าอี้เหล็กกลม 3/4 พื้นน่ังหนา 17 มม.กว้าง 38 ซม.ลึก 40 ซม. 

  - พนักพิงหนา 17 มม.กว้าง 17 ซม. ยาว 38 ซม.” 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากสภา

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาต่อไป 

นายสิงหแ์ก้ว  นาธรรมเจริญ  มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล       ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผูใ้ดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบอนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณ

 ครุภัณฑก์ารศกึษา ค่าโต๊ะเรียน และเก้าอีน้ักเรียน   โปรดยกมอืขึน้  

 มีผู้ยกมือ  ๑๕  ท่าน   งดออกเสียง  ๑  ท่าน 

  มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มมีติให้ความเห็นชอบ 

 อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ครุภัณฑก์ารศกึษา ค่าโต๊ะเรียน และเก้าอี้

 นักเรียน    ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง   งดออกเสียง  ๑   เสียง 

    ระเบยีบวาระที่  ๖ เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณมาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

  เชิญ นายประพันธ์  ชัยอินตา  รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายประพันธ์  ชัยอินตา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

รองนายกเทศมนตรี  เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน  กระผม นายประพันธ์ ชัยอินตา  รองนายกเทศมนตรี

 เมืองเมืองแกนพัฒนา ญัตติ  ที่  ชม ๕๔๗๐๕ / ๔๒๗ เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงิน

 งบประมาณมาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

         / เรียน... 



-๑๑- 
 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

 ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ      

ในการบริหารจัดการศึกษา และจัดหาพัสดุในโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์

ส าหรับการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต       

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา   

ทั้งในระบบและนอกระบบที่ เหมาะสมและเพียงพอ (หน้า 102) ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (2560 – 2562) โดยรายการ

งบประมาณ และรายการพัสดุที่จ าเป็นต้องจัดหานี้ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน    

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก

งบประมาณไม่เพียงพอขณะตัง้ 

  ข้อระเบียบ 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) ข้อ 

 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่

 ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น

 อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

  ข้อพิจารณา  

   ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเกิด  

ประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่          

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 

790,650.- บาท ดังนี ้  

    ก. โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานดังต่อไปนี้ 

 1.  งานระดับมัธยมศกึษา  

    ๑.๑ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ได้แก่ 

              ๑.๑.๑ ครุภัณฑส์ านักงาน   จ านวน 8 รายการ 

          เป็นเงิน  107,700  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดรอ้ยบาทถ้วน) 

   ๑.๑.๒ ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์  จ านวน   6 รายการ  

          เป็นเงิน 127,000 บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท) 

         ๑.๑.๓ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์   จ านวน   5 รายการ  

          เป็นเงิน 414,700  บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดรอ้ยบาทถ้วน) 

         ๑.๑.๔ ครุภัณฑก์ารศกึษา   จ านวน   2 รายการ  

          เป็นเงิน 56,250  บาท (หา้หมื่นหกพันสองร้อยหา้สิบบาทถ้วน) 

      (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 

      / ๒.๑ งบด าเนิน... 



-๑๒- 
 

  ๒.๑  งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ได้แก่ 

        ๒.๑.๑ วัสดุดนตรี  เป็นเงนิ    5,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ 

 ดนตรี ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สอดคล้องกับ  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการ 

 บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  

 หนา้ 254) 

        2.1.2 วัสดุก่อสร้าง  เป็นเงนิ  40,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ

 ก่อสร้าง ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สอดคล้องกับ  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการ 

 บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560–2562  หน้า 254) 

        2.1.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เป็นเงนิ  15,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ

 ไฟฟ้าและวิทยุ ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สอดคล้องกับ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการ

 บริหารจัดการบ้านเมอืงที่ด ี(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 254)  

    ๒.๒  งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้แก่  

  ๒.๒.๑ ค่าบริการโทรศัพท์   จ านวน 10,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของแผนกมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา ทั้งโทรศัพท์พืน้ฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ถือปฏิบัติตามหนังสือ

 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 

๒.๒.๒ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน  15,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับโทรภาพ โทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้   

ระบบอินเตอร์เน็ต การลงทะเบียนใช้พื้นที่เว็บไซต์ และการบริการอื่นที่เกี่ยวกับการ

ใช้บริการทางด้านคมนาคม ฯลฯ ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม  2553 
 

    ข. โอนลดจากงบประมาณที่ตั้งไว้เดิม  จ านวนทั้งสิน้ 2  รายการ   

 เป็นเงินทั้งสิน้ 790,650 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกร้อยหา้สิบบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ

รถบรรทุกขยะ  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 2,119,000 บาท 

โอนลดจ านวน 705,650 บาท คงเหลือหลังโอน 1,413,350.- บาท 

           / ๒. แผนงาน... 

 



    -๑๓- 

 

2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 

จ านวน 585,267.04 บาท โอนลดจ านวน 85,000 บาท คงเหลือ   

หลังโอน 500,267.04.- บาท 

  ดั งนั้ น  เพื่ อ ให้ เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธี

 งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 

 และ 3) ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ

 สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

 รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากสภา

 เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาต่อไป 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล       ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  ท่านผูใ้ดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณมาตั้งจา่ยเป็น

 รายการใหม่   โปรดยกมอืขึ้น  มีผู้ยกมือ  ๑๕  ท่าน  งดออกเสียง  ๑  ท่าน 

  มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มมีติให้ความเห็นชอบ 

 อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณมาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง   

 งดออกเสียง  ๑  เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๗   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ย 

 และเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง   

  เชิญ นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

นายจรัส  ไชยยา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

นายกเทศมนตรี  เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกน

พัฒนา ก่อนที่จะได้อ่านญัตติในระเบียบวาระที่ ๗ อยากน าเรียนให้ท่านสมาชิก

สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาว่า ในระเบียบวาระต่าง ๆ ได้น าเสนอที่ผ่านมา 

มีแต่เรื่องการศึกษา จะเห็นว่าการศึกษาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา         

มีทิศทางที่พัฒนาเกิดความก้าวหน้า เช่น การเปิดโรงเรียนมัธยมเป็นต้น การสร้าง

โรงเรียนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนานั้น ของเราเป็นแห่งแรกที่สร้างโรงเรียน

มัธยมขึ้นเอง ยกเว้นจากเทศบาลนครเชียงใหม่  ดังนั้น เรื่องการเปิดโรงเรียน

ค่อนข้างใช้งบประมาณและรายละเอียดมาก จึงมีการยื่นญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค า ชี้แจงอย่างต่อเนื่อง บางเรื่องเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และยังขาด    

  

          / ประสบการณ.์.. 



      -๑๔- 

 

 ประสบการณ์ที่ก าหนดงบประมาณ ดังนั้น น าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ได้รับทราบว่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณในญัตติบ่อย ๆ  

เพราะว่าการบริหารงานศกึษานั้นเป็นสิ่งที่เราเริ่มท าเป็นครั้งแรก  

  ต่อไปขออนุญาตอ่านญัตติ ญัตติ ที่ ชม ๕๔๗๐๕/๕๒๑ เรื่อง ขออนุมัติ

โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

  ด้วยเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  มคีวามประสงค์ขออนุมัตโิอนเงนิ  

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป

 เกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ

 สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเส้นทางจราจรและเส้นทางจักรยานภายในส านักงาน

 และสถานศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เนื่องจากงบประมาณในหมวด

 ดังกล่าวไม่เพียงพอและขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

     หลักการ 

  1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เพื่อตั้งจ่าย

 เพิ่มเติมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) ข้อ 27 

 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้

 ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ

 อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

  2. ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ

 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง      

 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้

 ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ

 อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

     เหตุผล 

  อ้างถึง มติประชุมสภา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลได้รับ

 อนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อด าเนินการปรับปรุงเส้นทางจราจรและเส้นทาง

 จักรยานภายในส านักงานและสถานศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตั้งไว้ 

 186,000 บาท 

 

         / ทั้งนี.้.. 

 

 



-๑๕- 

  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการฝึกหัดขี่จักรยานการเรียนรู้เส้นทาง

 จราจรส าหรับจักรยาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จึงได้

 ประสานกองช่าง เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา ใหอ้อกแบบ/ประมาณการใหม่ ซึ่ง

 ได้มีการขยายพื้นที่ในการก่อสร้างจากเดิมไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร เป็น 

 815 ตารางเมตรและมีความหนาของคอนกรีตเพิ่มขึ้น ประกอบกับการประมาณการ

 ของช่างได้ค านวณค่าแรง (factor f) ท าให้วงเงินงบประมาณสูงขึ้นเป็นเงิน 

 318,040 บาท (สามแสนหน่ึงหมื่นแปดพันสี่สบิบาทถ้วน) 

  ในการนี้ จงึขออนุมัติดังนี ้

  1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จากข้อความเดิม

  “เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุก่อสรา้ง , ค่าจัดท าป้ายจราจร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

 ที่เกี่ยวข้อง” เป็นข้อความใหม่ “เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้าง , ค่าจัดท าป้ายจราจร และ

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” 

  2. ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณ ดังนี้ 

  ก.โอนลด 

  รวมจ านวนทั้งสิ้น 2 รายการ รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 132,040 บาท ดังน้ี 

  (1) แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

 ส านักงาน รายการพัดลมโคจร ตั้งไว้ 60,000 บาท 

  ค่าใช้จ่ายในการซือ้พัดลมโคจร   จ านวน 60,000.-บาท 

  โอนลด    เป็นเงิน 60,000.-บาท 

  คงเหลือ  (หลังการโอน)  เป็นเงิน         0.-บาท 

  (2) แผนงานการศกึษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา งบด าเนินงาน  

 ค่าใช้สอย รายการโครงการส่งเสริมการเรยีนรู ้“ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” เพื่อ

 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จประปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตัง้ไว้ 

 283,040.-บาท 

  รายการโครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”  

 (คงเหลือก่อนโอน)     จ านวน 76,650.-บาท 

  โอนลด   เป็นเงิน 72,040.-บาท 

  คงเหลือ (หลังการโอน)    เป็นเงิน  4,610.-บาท 

  ข.โอนเพิ่ม 

  รวมจ านวนทั้งสิ้น 1 รายการ รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 132,040 บาท ดังน้ี 

  (1) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าที่ดิน

 และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

 เส้นทางจราจรและเส้นทางจักรยานภายในส านักงานและสถานศึกษา เทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา ตั้งไว้ 186,000.-บาท 

         / ค่าปรับ... 



-๑๖- 

 

  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง จ านวน 186,000.-บาท 

  โอนเพิ่มครัง้นี้ (รวมทุกรายการ) เป็นเงิน 132,040.-บาท 

  รวม     เป็นเงิน 318,040.-บาท 

  ดั งนั้ น  เพื่ อ ให้ เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธี

 งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 

 และ 3) ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ

 สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

 รายการใหม่  ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 29 การแก้ไข

 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ

 สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

 ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนาต่อไป 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล       ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

   ท่านผูใ้ดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายและ

 เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง  โปรดยกมอืขึ้น  มีผู้ยกมือ  ๑๕  ท่าน  งดออกเสียง  ๑  ท่าน 

  มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มมีติให้ความเห็นชอบ 

 อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง 

 ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๘  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.

 ๒๕๖๐ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   

  เชิญ นายประพันธ์  ชัยอินตา  รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายประพันธ์  ชัยอินตา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกน 

รองนายกเทศมนตรี  พัฒนา กระผม นายประพันธ์  ชัยอินตา  รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  

  ญัตติ ที่ ชม ๕๔๗๐๕/๕๔๓   เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปี 

 พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

 ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา           

มีความประสงค์จะขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ เพื่อใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการ

และเหตุผล  ดังนี้ 

         / หลักการ... 



-๑๗- 

 

                        หลักการ     

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปีปัจจุบัน 

 หมวด ๔  ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 

 และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

 รายการใหม่ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”    

     เหตุผล    

  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ

 สิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่าย

 เป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

 โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

๑. แผนงาน สาธารณสุข 

  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

  งบ งบลงทุน 

  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

           -  เครื่องคอมพวิเตอร์  เครื่องละ ๑๖,๐๐๐.- บาท 

                    โอนเพิ่มเพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่     ๓๒,๐๐๐.- บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ เครื่อง ส าหรับใช้ใน

 งานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิว้  ซึ่งเป็นครุภัณฑท์ี่ระบุไว้ในเกณฑร์าคา 

 กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ                                                                                                                                                                                       

 กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประกาศ  ณ วันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

 หนา้ ๔  ข้อ ๗ 

    มีคุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core)     

 มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๓ GHz หรือดีกว่า จ านวน ๑  หน่วย           

  -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive)  ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

 ไม่น้อยกว่า ๑ TB  หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB  

  จ านวน  ๑  หนว่ย 

  -  มี DVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน ๑ หนว่ย 

  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network lnterface แบบ ๑๐/๑๐๐/ ๑๐๐๐ 

    Base-T หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

          / มีแป้น... 



-๑๘- 

 

  -  มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 

  -  มีจอภาพแบบ LCD หรอืดีกว่า มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑

 และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิว้ จ านวน ๑ หนว่ย 

 ๒. แผนงาน สาธารณสุข 

 งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

   งบ   งบลงทุน 

    หมวด ค่าครุภัณฑ ์

   ประเภท ค่าครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์  

            - เครื่องพน่สะพายหลัง ชนิดละอองฝอยละเอียด 

 โอนเพิ่มเพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่     ๘๐,๐๐๐.- บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสะพายหลัง ชนิดละอองฝอยละเอียด 

 จ านวน ๑ เครื่อง ส าหรับใช้ในการพ่นละอองฝอยก าจัดตัวแก่ยุงลาย ในการ

 ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ ซึ่ง

 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๕๙  แต่มีความ

 จ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น   

 มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

  - เป็นเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด ขนาดเล็ก ส าหรับก าจัด

ยุงและแมลงบินชนิดต่างๆ ท างานด้วยเครื่องยนต์เบนซินแบบ ๒ จังหวะ ลูกสูบ     

แนวดิ่ง ท าให้ไม่เกิดการสูญเสียก าลัง 

  - ระบายความร้อนด้วยอากาศ มีระบบกันการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์

  - ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลานกระตุก   และระบบจุดระเบิดแบบ

 คอยล์อเิล็กทรอนิกส์ 

 - หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ ายาอยู่ภายนอก หัวฉีดปรับอัตราการ

ไหลได้ ๓ ระดับ 

 -  ชุดหัวฉีดผลติจากพลาสติกพิเศษ ทนทานต่อสารเคมีและแสง UV โดยมี

จ านวนเหวี่ยงกระจายน้ ายาที่ความเร็วรอบมากกว่า ๒๐,๐๐๐ รอบ/นาที ขนาด

ของละอองน้ ายาที่ผลติได้มีคา่ VMD น้อยกว่า ๓๐ ไมตรอน 

  - ถังบรรจุน้ ายาขนาด ๑๒ ลิตร ผลิตด้วยวัสดุช้ันเยี่ยม ทนต่อการกัด

 กร่อนของน้ ายาเคมีและแสงแดดได้เป็นอย่างดี   

  - ถังบรรจุน้ ามันเชือ้เพลิงขนาด ๑.๔ ลิตร ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนสูง 

  - ผ่านการรับรองและทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

 สาธารณสุข 

  -   มีคูม่อือะไหล่ และเครื่องมอืประจ าเครื่อง 

         / ๓. แผนงาน... 



-๑๙- 

 

 ๓. แผนงาน สาธารณสุข 

 งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

        งบ   งบลงทุน 

        หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

        ประเภท ค่าครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 

         - เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง/สายยาง 

     โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๒๒,๐๐๐.- บาท 

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง/สายยาง  จ านวน  ๑  

 เครื่อง ส าหรับใช้ในการล้างท าความสะอาดรถจัดเก็บขยะมูลฝอย และรถขนถ่าย

 สิ่งปฏิกูล ที่ใช้ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจและ

 อ านาจหน้าที่ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 

 ๒๕๕๙  แตม่คีวามจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

 มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

  -  เครื่องฉีดน้ าแรงดัน ๑๓๐ บาร์ 

  -  ปริมาณน้ า ๘ ลิตร/นาที 

  -  ก าลังมอเตอร์ ๒,๒๐๐ วัตต์ 

  -  ระบบ By Pass 

  -  มอเตอร์เป็นแบบ Induction ทนทาน ใช้งานได้ต่อเนื่อง 

  -  ชุดปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงใชง้านได้นาน ระบายความร้อนได้ดี 

  -  ชุดลูกสูบเป็นสแตนเลสเคลือบเซรามิค ลดการเสียดสีภายในชุดปั๊ม 

  -  ตัวเครื่องปรับแรงดันน้ าได้ ใช้งานได้เอนกประสงค์ 

  -  ชุดปืนสามารถต่อสั้น-ยาวได้ 

  -  สายฉีดยาว ๗.๕ เมตร ล้างรถได้รอบคันโดยไม่ต้องย้ายตัวเครื่อง 

  - ชุดฉีดโฟม ได้เนื้อโฟมละเอยีด เกาะรถได้ดี (ขึน้อยู่กบัคณุภาพของแชมพูด้วย)  

  -  ปรับการกระจายตัวและปริมาณของแชมพูได้ 

  -  หัวฉีดใช้วัสดุทองเหลอืง แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม 

  - สีน้ าเงิน 

 โอนลด 

 ๑. แผนงาน สาธารณสุข 

     งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

     งบ  เงินลงทุน    

          หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

     ประเภท ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 

           / รายการ... 



-๒๐- 

 

           -รายการค่าจัดซือ้รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จ านวน ๑ คัน  

      งบประมาณตั้งไว้   ๒,๑๑๙,๐๐๐.- บาท 

      คงเหลือ        ๑,๓๖๓,๓๕๐.- บาท            

      โอนลด         ๑๓๔,๐๐๐.- บาท         

      ยอดคงเหลอื          ๑,๒๒๙,๓๕๐.- บาท 

      รวมโอนลด         ๑๓๔,๐๐๐.- บาท 

 โอนเพิ่ม 

 ๑. แผนงาน สาธารณสุข 

     งาน  ศูนย์บริการสาธารณสุข 

     งบ  ด าเนนิงาน 

     หมวด ค่าใช้สอย 

     ประเภท ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  

      โอนเพิ่ม   ๒๘,๕๐๐.- บาท  (หน้า ๖๙/๑๐๗)  

  - เพื่อใช้จา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ

 นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง รวมทั้ง คณะผู้บริหารเทศบาล 

 สมาชิกสภาฯ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ     

 ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

 ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       รวมโอนเพิ่ม   ๒๘,๕๐๐.- บาท   

 โอนลด 

  ๑. แผนงาน สาธารณสุข 

      งาน  ศูนย์บริการสาธารณสุข 

      งบ  งบลงทุน    

           หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

      ประเภท ค่าครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 

          -  เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดประจ าที่พรอ้มอุปกรณ์   

      งบประมาณตั้งไว้    ๓๐,๐๐๐.- บาท 

      คงเหลือ          ๑๐,๕๐๐.- บาท            

      โอนลด     ๑๐,๕๐๐.- บาท         

      ยอดคงเหลอื               -        บาท 

 ๒. แผนงาน สาธารณสุข 

      งาน  ศูนย์บริการสาธารณสุข   

          งบ  งบลงทุน  

          / หมวด... 



-๒๑- 

   

           หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

      ประเภท ค่าครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 

                 -  เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์   

      งบประมาณตั้งไว้    ๔๘,๐๐๐.- บาท 

      คงเหลือ          ๑๘,๐๐๐.- บาท            

      โอนลด     ๑๘,๐๐๐.- บาท         

      ยอดคงเหลอื                 -       บาท 

 รวมโอนลด   ๒๘,๕๐๐.- บาท 

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง

ปัจจุบัน หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งรายการใหม่    

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา    

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐      

เพื่อขออนุมัตแิละขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาต่อไป 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล       ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

   ท่านผูใ้ดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบอนุมัตโิอนเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.

 ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โปรดยกมือขึ้น  

  มีผู้ยกมือ  ๑๕ ท่าน  งดออกเสียง  ๑  ท่าน 

  มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มมีติให้ความเห็นชอบ 

 อนุมัติโอนเงนิงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง   งดออกเสียง.  ๑   เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๙  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2560 

  เชญิ นายสงวน  แก้วตาติ๊บ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

นายสงวน  แก้วตาติ๊บ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมอืง 

รองนายกเทศมนตรี  เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายสงวน แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรีเมือง 

 เมืองแกนพัฒนา  ญัตติ ที่ ชม ๕๔๗๐๑ / ๕๕๕  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

 รายจ่ายประจ าปี 2560  

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 

         / เทศบาล... 



-๒๒- 
 

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความประสงค์ขออนุมัติ โอนเงิน   

งบประมาณ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ จ านวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็น 

 รายการใหม่  ในหมวดงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน 

 ๖๑,๐๔๐ บาท 

    เหตุผล 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเกิดความ เป็น 

 เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

 รายจ่ายประจ าปี 2560 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ ์ดังนี้ 

    1. เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิว้)  

 จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงนิ ๓๒,๐๐๐ บาท 

 ๒. เครื่องส ารองไฟ ขนาด  800 VA  จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท          

เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท  

  ๓. เครื่องพมิพ์แบบฉีด(Inkjet Printer) จ านวน ๑ เครื่องๆ ละ 7,900 บาท 

       ๔. ฉากกั้นหอ้ง (Patition)  เป็นเงนิ ๑๕,๕๔๐ บาท 

  ๑. โอนลด 

       ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

 ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  งบประมาณตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ

 คงเหลือก่อนโอน  40,000 บาท  โอนครั้งนี ้37,600 บาท  

           ๑.๒  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ

 วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยวงบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

 เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ

 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ (หนาวนี้ที่    

 เมืองแกน ครั้งที่ 7) งบประมาณตั้งไว้ 2,767,000 บาท งบประมาณคงเหลือ

 ก่อนโอน 79,893.50 บาท  โอนลดครั้งนี้ 23,440 บาท 

  ๒. โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังน้ี  

              ๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน เป็นเงนิ ๓๒,๐๐๐ บาท  

   เพื่ อจ่าย เป็นค่ าจัดซื้ อ เครื่องคอมพิ วเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 

 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในงาน

 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ระบุตามเกณฑ์ราคากลางและ    

            / คุณลักษณะ... 



-๒๓- 

 

 คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2560 ของกระทรวง

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า 4 ข้อ 7  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 

 ดังนี้ 

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

 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรอืดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

  – มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 

 4 GB 

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุ

 ไม่น้อยกว่า 1 TB หรอื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 

 จ านวน 1 หนว่ย  

  - มDีVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย  

  - มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

 10/100/1000 Base-T หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

  - มีแป้นพมิพ์และเมาส์  

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  600 : 1    

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย 

          ๒. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA  เป็นเงนิ  ๕,๖๐๐ บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘00  VA จ านวน ๒ เครื่อง 

 เป็นครุภัณฑ์ที่ระบุตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

 คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 หนา้ 27 ข้อ 58 โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

  - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  

  - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที 

           ๓. เคร่ืองพมิพ์แบบฉีด (Inkjet Printer)  เป็นเงนิ ๗,๙๐๐ บาท 

            เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึส าหรับขนาดกระดาษ A3 

 จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์และเป็นครุภัณฑ์ที่ระบุตามเกณฑ์

 ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจ าปี 2560 ของ

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า  20 ข้อ 40  โดยมี

 คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 
 

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200  dpi 

  - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า

 ต่อนาที (ppm)  หรือ 10.2 ภาพ ต่อนาที (ipm) 

           / มีความเร็ว... 



-๒๔- 

 

  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๗ 

 หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ ๘.๑ ภาพต่อนาที (ppm)  

 - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ Usb 2.0 หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4,Letter,Legal และ custom โดยถาดใส่กระดาษ     

ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

         ๔. ฉากกั้นห้อง (Patition)   เป็นเงิน 15,540 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นห้องเพื่อใช้ส าหรับจัดท าห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 ของทางราชการและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนส าหรับบริการประชาชน 

 จ านวน 4 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน

 ครุภัณฑ ์แต่เทศบาลมีความจ าเป็นที่ต้องจัดซือ้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  -  ฉากกั้นหอ้ง Pattition แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส ขนาด 120x5.5x120 Cm 

  -   เสาปิด Pattition ขนาด 120 Cm 

- อุปกรณ์ตนีเป็ด 

   ดังนัน้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 

  งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 

  และ 3 ) ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ    

       สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น  

   รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา      

  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ.2560 เพื่อขอ  

    อนุมัตแิละขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาต่อไป  

นายสิงหแ์ก้ว  นาธรรมเจริญ  มีท่านผู้ใดจะอภปิรายหรือไม่ เชิญ  

ประธานสภาเทศบาล       ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

   ท่านผูใ้ดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2560  โปรดยกมือขึน้  มีผู้ยกมือ  ๑๕  ท่าน  งดออกเสียง  ๑  ท่าน 

  มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มมีติให้ความเห็นชอบ 

 อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 

   ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๑๐  เรื่อง  อืน่ ๆ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

         / นายอานนท์... 

 



    -๒๕- 

 

นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืง 

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาล 

 เมืองเมืองแกนพัฒนา กระผมมีเรื่องที่จะขอความร่วมมือจากกองสาธารณสุขและ

 สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการขยะ ตามที่เทศบาลมีนโยบายให้พี่น้อง

 ประชาชนคัดแยกขยะ และมีขยะส่วนหนึ่งที่จะให้เทศบาลน าไปเก็บ แต่ปรากฎว่า

 ตะแกรงหรือที่ใส่ขยะที่เป็นพิษท าจ านวนน้อยมาก บ้านปงได้จุดเดียว บ้านปงและ 

 บ้านช่อแลเป็นบ้านใหญ่ กระผมอยากขอร้องให้เพิ่มบ้านปง ๓ ชุมชน ขอเพิ่มชุมชน 

 ละ ๑ แห่ง เพราะไกล เนื่องจากชุมชนบ้านปงเอาไปไว้ที่ศาลา SML ชุมชนบ้านปง ๑ 

 ติดกับบ้านเด่นกว่าจะน าขยะมาทิ้งซึ่งไกลเกินไป ชาวบ้านว่าจะน าไปทิ้งที่ไหน จึงขอ 

 ความอนุเคราะห์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง ทั้งชุมชน      

 บ้านปงและชุมชนช่อแล มีบ้านหา่งไกลกันมากจึงขอเพิ่มเตมิในส่วนนี ้ 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะหรอืไม่ เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ นายวิรัตน์  ผัดเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายวิรัตน์ ผัดเจรญิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนา กระผม นายวิรัตน์ ผัดเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกน 

 พัฒนา ขออนุญาตพูดถึงเรื่องการบริหารงบประมาณดังกล่าวทั้งหมดในวันนี ้   

 ทุกญัตติโดยส่วนตัวผมก็ยกมือทุกญัตติ ญัตติของกองการศึกษามีมากกว่ากองอื่น

 ซึ่งก็มีความจ าเป็นจริง ๆ วันนี้ในการประชุมไม่มีการด าเนินการขอความเห็นชอบ  

 การบริหารงบประมาณจากสภาเทศบาล  คือ กองคลัง และกองช่าง กระผมเป็น

 ห่วงกองช่าง กองช่างเป็นงานบริหารเชิงรุก งบประมาณได้รับความเห็นชอบจาก

 สภาแห่งนี้เป็นญัตติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน แต่ละ

 หมู่บ้าน ตรอก ซอย การซ่อมแซมต่าง ๆ  ขณะนี้เดือนมิถุนายนแล้ว เหลือเวลาอีก

 สามเดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว กระผมขอเรียนถามในที่ประชุมโดยเฉพาะผู้มี

 หน้าที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ การด าเนินการตามญัตติที่เราเห็นชอบ ขออนุญาต

 บ้านผม จ านวนสองแสนกว่าบาท หลายปีก็ผ่านความเห็นชอบ ปีนี้โชคดีที่ไม่มีญัตติ

 เปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงในรายการนัน้ ก็ไม่ทราบว่าจะทันปีงบประมาณหรือไม่ ฝากน า

 เรียนไปยังคณะผู้บริหารว่าช่วยลงไปดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานกองช่างที่เป็นการ

 บริหารเชิงรุกและกองสาธารณสุขด้วย กองสาธารณสุขฯผมก็เห็นด้วยกับวัสดุ

 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้กับการเจ็บป่วยของประชาชน งบประมาณต่าง ๆ ด้านขยาย

 การศึกษาก็จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ แต่ก็ควรจะกันงบประมาณที่มีความจ าเป็น 

 ให้กับชาวบ้านโดยตรง เช่น งบประมาณที่ใช้ตัดหญ้าริมถนนในหมู่บ้าน มีพนักงาน        

 ตัดหญ้าไม่กี่คน ตัดหญ้าไปได้ไม่ถึงไหน ส่วนที่ตัดไปแล้วก็ยาวขึ้นอีก มีชาวบ้าน    

 ถามผมตลอดท าไมตัดหญ้าแค่บ้านท่าต้นปุยไม่ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งหรือ ผมก็            

            / นายวิรัตน์... 



      -๒๖- 
 

นายวิรัตน์ ผัดเจรญิ ไม่สามารถตอบได้ ถ้าจะพูดค าเดิม ๆ วา่งบประมาณไม่พอ นา่จะมีค าช้ีแจงที่ชัดเจน 

สมาชิกสภาเทศบาล กว่านี้  บางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับพวกเรา ขอฝากดูงบประมาณ

 โครงสร้างพื้นฐานกองช่างด้วย ที่ได้รับความเห็นชอบในปี ๒๕๖๐ ใกล้จะหมด

 ปีงบประมาณขอช่วยติดตาม หากมีงบประมาณเข้ามาให้ด าเนินการตามพื้นฐาน

 ความจ าเป็น ไม่จ าเป็นต้องเริ่มที่บ้านกระผมก่อนก็ได้  ขอให้พิจารณาตามความ

 จ าเป็นของแต่ละหมูบ่้านก่อนหลัง ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ นายบุญเลิศ จันทอน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายบุญเลิศ จันทอน  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืง 

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายบุญเลิศ จันทอน สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา ขออนุญาตพูดเกี่ยวกับถนนของเกษตรกร ผมเป็นห่วงและได้ใช้

 เส้นทางริมฝั่งน้ าร่องแกนตลอด วันนั้นก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร โดยได้ปรึกษากับ

 ผู้อ านวยการกองช่างขอไปตัดหญ้าข้างถนน และได้รับความอนุเคราะห์จาก        

 คณะผู้บริหารเป็นอย่างดี ขอให้ท่านได้ไปดูในช่วงนี้เมื่อโครงการของทหารได้เข้าไป 

 ขุดลอกล าน้ าร่องแกน ท าให้ถนนแคบไปครึ่งหนึ่ง ได้น าดินจากน้ าร่องแกนมากองไว้ 

 เดิมถนนกว้าง ๕-๖ เมตร แต่ขณะนีก้ว้างเหลือ ๓ เมตร รถยนต์สวนกันไม่ได้ ดังนั้น 

 ขอฝากกับผูบ้ริหารให้ไปดูว่าแคบขนาดไหน ขณะนี้ไมยราบยักษ์ได้ปกคลุมท าให้การ

 เดินทางของเกษตรกรไม่สะดวก ผมมาเห็นในญัตติที่ว่า งานหนาวนี้ที่เมืองแกน    

 ทุก ๆ ปีจะใช้ดินด าเหมาะส าหรับในการเพาะปลูกดอก กระผมอยากจะฝากกับ  

 คณะผู้บริหารว่าลองไปดูดินด าสามารถน ามาเพาะปลูกต้นไมแ้ละดอกได้ด ี 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ นายอิ่นค า  ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายอิ่นค า ฟองสมุทร์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายอิ่นค า ฟองสมุทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา ผมมีเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย ช่วงนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

 บ่อยมาก ขอพูดถึงกล้องวงจรปิด ทราบข่าวว่ากล้องวงจรปิดบริเวณสามแยก    

 หนองออนเสีย มานานแล้ว ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครั้งก่อนมีพนักงานของเทศบาล    

 นางหน้อย พรหมมา มีอีกรายฌาปณกิจไปแล้วที่บ้านม่วงค า และอีกรายอยู่บ้าน 

 ช่อแล ขณะนี้อยู่ห้องไอซียู ในการนี้ต้องการให้คณะผู้บริหารได้จัดงบประมาณซ่อม 

 กล้องวงจรปิดด้วย ในส่วนของบ้านช่อแลจะขออนุญาตคณะผู้บริหาร โดยชุมชนได้   

 คุยกันว่าต้องการติดกล้องวงจรปิดที่สี่แยกช่อแล ๓-๔ ตัว และแยกป้อมยามช่อแล    

 ๑ จุด บางทีอาจจะขออนุญาตงบประมาณจากชุมชน ณ ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า   

 การจับกุมต่าง ๆ ได้จากกล้องวงจรปิดทั้งนั้น ดังนั้น จึงขออนุญาตซ่อมเท่าที่มีอยู่  

 และบางจุดจะขออนุญาตเพิ่มในส่วนของบ้านชอ่แล  

          / นายสิงหแ์ก้ว... 



-๒๗- 

 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ นายสงวน แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรเีมืองเมืองแกนพัฒนา  

นายสงวน แก้วตาติ๊บ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

รองนายกเทศมนตรี เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายสงวน แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรีเมือง 

 เมืองแกนพัฒนา ขอตอบผ่านไปยังท่านประธานสภาเทศบาล ถึงท่านสมาชิกสภา 

 เทศบาลที่ได้สอบถามเรื่องงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานของปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

 กองช่างได้งบประมาณทุกอย่างในเทศบัญญัติที่ได้ผ่านสภาแล้ว และกองช่างได้ท า 

 เรื่องส่งไปยังกองคลังเรียบร้อย เพื่อจะท าการจัดซือ้จัดจา้งตอ่ไป ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายจรัส  ไชยยา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

ประธานสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกน 

 พัฒนา ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ติดตามหลาย ๆ เรื่อง 

 ไม่ว่าเรื่องถังขยะ กล้องวงจรปิด รวมถึงดินที่อยู่ข้ างร่องน้ าแกน ก็จะเป็นการ 

 ปรับปรุง แก้ไข และน ามาใช้ประโยชน์ อันแรกต้องปรับปรุงเรื่องถังขยะที่มีอันตราย  

 และเพิ่มเติมให้มากขึ้น ให้กองสาธารณสุขน าไปบริหารจัดการ ในส่วนกล้องวงจรปิด     

 ปีถัดไปให้ตั้งงบประมาณจัดซื้อ ส่วนที่จะซ่อมแซมกระผมได้เรียกหัวหน้าส านักปลัด  

 ให้เร่งด าเนินการซ่อมแซมโดยด่วน และได้ประสานช่างซ่อมกล้องไว้แล้ว กระผม

 เห็นว่ากล้องวงจรปิดมีความส าคัญ เพื่อดูอุบัติเหตุ ยาเสพติด รวมถึงการป้องกัน

 ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ซึ่งเมืองแกนเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น  

 ตอนนี้ก าลังเตรียมท างบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะน ามา

 ปรับปรุงกล้องวงจรปิด ไม่แน่ใจว่าจะได้รับการสนับสนุนมากน้อยเท่าใด น าเรียนว่า 

 พยายามจะขยายพื้นที่ให้มากขึ้น แต่ในขณะที่ไม่ใช่งบประมาณเราก็จะก าหนดไม่ได้  

 ขณะนี้วิวัฒนาการเทคโนโลยีค่อนข้างสูง ถ้าเกิดมีกล้องวงจรปิดเราสามารถดูใน    

 มือถือได้ก็จะเกิดประโยชน์ น าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบ ช่วงนี้

 เราได้เปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุหรือโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เปิดเรียนมาได้     

 สองอาทิตย์ อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สาม วันนี้ได้น าครูสอนโยคะมาสอนผู้สูงอายุ      

 ในการออกก าลังกาย จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้สูงอายุมาก มีท่านสมาชิกสภา 

 เทศบาลหลายท่านที่เป็นผู้สูงอายุ หากจะสมัครเรียนก็ยังทันจะเป็นประโยชน์และ   

 สามารถเข้าเรียนร่วมกับผู้สูงอายุแต่ละเขตได้ โดยสรุปแล้วสามอาทิตย์รู้สึกว่า 

 ผู้สูงอายุมีความสุขกับการเรียน การดูแลสุขภาพ และการกิน และที่ส าคัญคือ    

 การน าอาหารมารับประทานร่วมกัน เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าชื่นชมมาก   

 นอกจากนั้นก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจดี เช่นวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก       

         / นายจรัส... 



-๒๘- 

 

นายจรัส ไชยยา    ท่านรองนายกเทศมนตรีฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้น าขนม อาหารมาร่วมให ้ 

นายกเทศมนตรี ผู้สูงอายุ เป็นต้น  หากท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะกรุณาประชาสัมพันธ์ให้ญาติ    

 พี่น้องในชุมชนที่มีงานส าคัญในชีวิต เช่น งานครบรอบแต่งงาน งานวันเกิด หรือ    

 งานอื่น ๆ สามารถน าขนมหรืออาหารมาร่วมกับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ  

 ทุกวันศุกร์ก็ได้ จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขเพิ่มมากขึ้น ถ้าเราให้ความส าคัญและ   

 สร้างความอบอุ่นให้แก่ท่าน  สร้างความมีน้ าใจให้ซึ่งกันและกัน  ผมก็มีเรื่องที่จะน า 

 เรียนเพียงแค่นี้และในส่วนเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแนะน ามา ผมก็จะช่วยกัน 

 ดูแลและท าหนา้ที่ให้ดทีี่สุดครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ  นายชาตรี  กันทวี  เลขานุการสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายชาตรี  กันทวี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

เลขานุการสภาเทศบาลฯ    เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายชาตรี  กันทวี  เลขานุการสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา  ผมมีเรื่องจะเสริมเกี่ยวกับเรื่อง CCTV ซึ่งผมได้รับมอบหมายจาก

 ท่านนายกเทศมนตรีฯ ไปประชุมในส่วนของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์จังหวัด

 เชียงใหม่  ซึ่งตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการตั้งงบประมาณ

 หลายร้อยล้านเพื่อตั้งจุด CCTV ประจ าแต่ละอ าเภอทั้ง 25 อ าเภอของจังหวัด

 เชียงใหม่ โดยมีจุดศูนย์รวมอยู่ ณ ที่ว่าการอ าเภอของแต่ละอ าเภอและจะเชื่อมต่อ

 ข้อมูลไปยังองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทุกที่ในพืน้ที่  รวมทั้งเชื่อมข้อมูลไปยังสถานี

 ต ารวจและทางหลวงชนบท  ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการต่อไป ผมมีเรื่องแจ้งเพียง 

 เท่านีค้รับ   

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะหรอืไม่  

ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
 

  เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๔๕  น.  

 

  (ลงช่ือ)     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

       (นางดารณี  พุทธวงศ)์ 

            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 

 (ลงช่ือ)     เลขานุการสภาเทศบาล/ตรวจรายงานฯ  

                                                  (นายชาตร ี กันทวี)  

        รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา    

 

 

 



-๒๘- 

 

    ท่านรองนายกเทศมนตรีฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้น าขนม อาหารมาร่วมให ้ 

 ผู้สูงอายุ เป็นต้น  หากท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะกรุณาประชาสัมพันธ์ให้ญาติ    

 พี่น้องในชุมชนที่มีงานส าคัญในชีวิต เช่น งานครบรอบแต่งงาน งานวันเกิด หรือ    

 งานอื่น ๆ สามารถน าขนมหรืออาหารมาร่วมกับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ  

 ทุกวันศุกร์ก็ได้ จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขเพิ่มมากขึ้น ถ้าเราให้ความส าคัญและ   

 สร้างความอบอุ่นให้แก่ท่าน  สร้างความมีน้ าใจให้ซึ่งกันและกัน  ผมก็มีเรื่องที่จะน า 

 เรียนเพียงแค่นี้และในส่วนเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแนะน ามา ผมก็จะช่วยกัน 

 ดูแลและท าหนา้ที่ให้ดทีี่สุดครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ  นายชาตรี  กันทวี  เลขานุการสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายชาตรี  กันทวี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

เลขานุการสภาเทศบาลฯ    เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน กระผม นายชาตรี  กันทวี  เลขานุการสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา  ผมมีเรื่องจะเสริมเกี่ยวกับเรื่อง CCTV ซึ่งผมได้รับมอบหมายจาก

 ท่านนายกเทศมนตรีฯ ไปประชุมในส่วนของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์จังหวัด

 เชียงใหม่  ซึ่งตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการตั้งงบประมาณ

 หลายร้อยล้านเพื่อตั้งจุด CCTV ประจ าแต่ละอ าเภอทั้ง 25 อ าเภอของจังหวัด

 เชียงใหม่ โดยมีจุดศูนย์รวมอยู่ ณ ที่ว่าการอ าเภอของแต่ละอ าเภอและจะเชื่อมต่อ

 ข้อมูลไปยังองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทุกที่ในพืน้ที่  รวมทั้งเชื่อมข้อมูลไปยังสถานี

 ต ารวจและทางหลวงชนบท  ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการต่อไป ผมมีเรื่องแจ้งเพียง 

 เท่านีค้รับ   

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะหรอืไม่  

ประธานสภาเทศบาล   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอปิดการประชุม  

 

   เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๔๕  น.  
 

  (ลงช่ือ)  ดารณี  พุทธวงศ์ ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

       (นางดารณี  พุทธวงศ)์ 

            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

 (ลงช่ือ)    ชาตร ี กันทวี  เลขานุการสภาเทศบาล/ตรวจรายงานฯ  

                                                  (นายชาตร ี กันทวี)  

        รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา    

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      ส าเนาถูกต้อง 

   

 

           (นายฐิติ  อินทะพันธุ์) 

       หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


