รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
....................................
รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อสมาชิกสภาฯ
นายนิพล
นายสงัด
นางนฤมล
นายโสภณ
นายประดิษฐ์
นายณรงค์
นายคำ
นายเดช
นายกำธร
นางประภาพร
นางผ่องพรรณ

นามวงค์
สายคำฟู
คำจม
สุภารักษ์
สุวรรณ์
กองเงิน
วิปันเขตร
ปันเมา
วงค์นำ
มหาวัน
แสงคำ

ตำแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

ลายมือชื่อ
นิพล
สงัด
นฤมล
โสภณ
ประดิษฐ์
นายณรงค์
คำ
เดช
กำธร

หมายเหตุ

นามวงค์
สายคำฟู
คำจม
สุภารักษ์
สุวรรณ์
กองเงิน
วิปันเขตร
ปันเมา
วงค์นำ
ลาการประชุม
ลาการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1

นายดวงเด่น

ศรีบุรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

2

นายดนุพิทย์

เทวิน

รองปลัดเทศบาลฯ

3
4

นางสาวพิกุล
นางอรุณี

ยะคำดุก
สายหมอก

5

นางสาวธันย์นชิ า สิทธิพงษ์เจริญ

6

นายชุมพล
นางสาวชนภัส
นางนงนุช
นายเทิดศักดิ์
นางสุปราณี
นายนพพล
นายนันทพงษ์

7
8
9
10
11
12

ตระกูลวงศ์
อินกวา
ถารียะ
วังหลัง
ศีลสังวรณ์
วงค์จันทร์ตา
เกตุมณี

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
ป่วยเข้ารับ
การรักษาอาการ
ที่โรงพยาบาล
รักษาราชการ
แทนปลัดฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

ดนุพิทย์

เทวิน

พิกุล
อรุณี

ยะคำดุก
สายหมอก

ธันย์นชิ า

สิทธิพงษ์เจริญ

ชุมพล
ชนภัส
นงนุช
เทิดศักดิ์
สุปราณี
นพพล

ตระกูลวงศ์
อินกวา
ถารียะ
วังหลัง
ศีลสังวรณ์
วงค์จันทร์ตา
นันทพงษ์ เกตุมณี
/ ผู้เข้าร่วม...

-2ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)
ลำดับที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นายกมล
หน่ออินชัย
นายอดุลย์
ตานัน
นายกิตติพงษ์ คุณนา
นายพิพัฒน์ เป็งธินา
นายสามารถ อินต๊ะ
นายไพโรจน์ ใจเมคา
นายณรงค์
เป็งชัย
นายธีรยุทธ จันทร์แดง
นางสาวสุภาพร ปิยพันธุ์เศรณี
นางสาวอุบลวรรณ กันทาทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
กำนันตำบลแม่แฝกใหม่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13

กมล
หน่ออินชัย
อดุลย์ ตานัน
กิตติพงษ์ คุณนา
พิพัฒน์ เป็งธินา
สามารถ อินต๊ะ
ไพโรจน์ ใจเมคา
ณรงค์ เป็งชัย
ธีรยุทธ จันทร์แดง
สุภาพร ปิยพันธุ์เศรณี
อุบลวรรณ กันทาทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

หมายเหตุ

/ เริ่ม...

เริ่มการประชุม
นายนิพล นามวงค์

ระเบียบวาระที่ 1
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

-3เวลา 09.30 น.
ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว เมื่อสมาชิกสภาฯ
มาครบองค์ป ระชุมแล้ ว กระผมขอเปิ ดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ รับทราบ
เรื่อง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งนี้ มีสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ลาการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ นางผ่องพรรณ
แสงคำ และนางประภาพร มหาวัน
เรื่อง นายดวงเด่น ศรีบุรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลเจดีย์แม่ครัว มีอาการป่วยและเข้ารับการรักษาอาการป่วย ณ
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น ในการประชุมสภาฯ
ครั้งนี้ นายดนุพิทย์ เทวิน รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รักษา
ราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล
เจดีย์แม่ครัว เพื่อเสนอและชี้แจงตามที่ได้มีการเสนอญัตติฯ ตามแบบ
เสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว พิจารณาในการ
ประชุมสภาฯ ต่อไป
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ กล่าวในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ จะได้มีการรับรอง
รายงานการประชุม ที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด คือ รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ งที่ 1
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ขอให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่านได้ พิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดหรือเนื้อหาของรายงานการ
ประชุมสภาฯ ตามเอกสารที่ ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญเข้า
ร่วมประชุม ให้ทุกท่านได้อ่านล่วงหน้าแล้ว หากสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดของรายงานการประชุ ม สภาฯ
ดังกล่าวขอเชิญ
สมาชิ ก สภาฯ ไม่ มี ท่ า นใดจะแก้ ไขหรื อ เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดของ
รายงานการประชุมชุดดังกล่าว
ประธานสภา ฯ กล่ าวหากไม่ มี ส มาชิก สภาฯ ท่านใดจะแก้ ไขหรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 แล้ว
ขอให้ทุกท่านได้พิ จารณาเกี่ยวกับการรับ รองรายงานการประชุม
สภาฯ ชุดดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มี
การประชุมและตรวจรายงานการประชุมแล้ว
สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ รั บ รอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ลาการประชุม 2 ท่าน
/ ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 3

นายนิพล นามวงค์

นายดนุพิทย์ เทวิน

-4ญัตติที่เสนอใหม่
3.1 ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ประธานสภาเทศบาลฯ เรียนเชิญรองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบล
เจดีย์แม่ครัว กล่าวเกี่ยวกับการเสนอร่างเทศบัญญัติเรื่อ งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ต่อที่ประชุมสภาฯ
รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายกเทศมนตรี ต ำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว กล่ า วเรี ย นท่ า น
ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผม
รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติห น้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลเจดีย์แม่ครัว ในระหว่างที่ไม่มี
นายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา 48 ปัญจทศ
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับ
ข้ อ 11 ของประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 85/2 557
ประกาศ ณ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ขอเสนอญัตติการพิจารณา
ร่างเทศบั ญ ญั ติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ในโอกาสนี้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาฯ
ได้รับ ทราบถึงสถานะการคลั ง และการบริห ารงานในปี งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
งบประมาณรายจ่ า ยทั่ วไป ในปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วั น ที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 72,100,482.72 บาท
1.2 เงินสะสม 53,988,441.82 บาท
1.3 ทุนสำรองสะสม 23,893,592.72 บาท
1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จำนวน ๐ โครงการ
1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ
1.6 เงินกู้คงค้าง 11,669,524.26 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จำนวน 63,281,779.58 บาท ประกอบด้วย
- หมวดภาษีอากร 548,718.65 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
1,303,475.90 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 567,234.36 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
37,160.25 บาท
- หมวดรายได้จากทุน
1,155.00 บาท
/-หมวด...

-5- หมวดภาษีจัดสรร
25,234,653.42 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,598,382.00 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จำนวน 54,070.00 บาท
3. รายจ่ายจริง จำนวน 45,295,079.69 บาท ประกอบด้วย
- งบกลาง
15,956,717.64 บาท
- งบบุคลากร 16,795,276.21 บาท
- งบดำเนินงาน 9,507,295.84 บาท
- งบลงทุน
372,050.00 บาท
- งบรายจ่ายอื่น
0.00 บาท
- งบเงินอุดหนุน 2,575,960.00 บาท
4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จำนวน 46,720.00 บาท
5. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,087,671.00 บาท
6. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
ในส่วนของรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ
รายจ่า ยทั่ วไปประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมาณการ
รายรับรวมทั้งสิ้น 72,950,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร รวม 1,948,800 บาท
1.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างกำหนด
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
และตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีที่ไม่มายื่นแบบและชำระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
1.3 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562 และ
ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีที่ไม่มายื่นแบบและชำระภาษี
บำรุงท้องที่
1.4 ภาษีป้าย จำนวน 431,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562 และ
ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี
1.5 อากรฆ่าสัตว์ จำนวน 3,800 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562 และ
ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รวม 1,070,560 บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 7,600 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
/2.2 ค่า...

-62.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จำนวน 20,200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 768,200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
2.4 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร จำนวน 12,600 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับสถิติรายรับจริง ปี 2562
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์
จำนวน 6,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
2.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
2.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 4,600 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
2.8 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก
จำนวน 23,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
2.9 ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
2.10 ค่าปรับอื่น ๆ จำนวน 2,300 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
2.11 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย
จำนวน 10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับสถิติรายรับจริง ปี 2562
2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ จำนวน 170,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
2.13 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
จำนวน 7,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ากับสถิติรายรับจริง ปี 2562
2.14 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จำนวน 5,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับสถิติรายรับจริง ปี 2562
2.15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จำนวน 2,110 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับสถิติรายรับจริง ปี 2562
2.16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง
จำนวน 390 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับสถิติรายรับจริง ปี 2562
/ 2.17 ค่า...

-72.17 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 8,560 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับสถิติรายรับจริง ปี 2562
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 540,000 บาท
3.1 ดอกเบี้ย จำนวน 540,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 55,000 บาท
4.1 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 55,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
5. หมวดรายได้จากทุน จำนวน 14,000 บาท
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 14,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 27,987,020 บาท
6.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
จำนวน 1,050,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
จำนวน 9,800,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
6.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
จำนวน 4,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
6.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 540,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
6.5 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 6,900,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
6.6 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 63,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
6.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 60,700 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
6.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน จำนวน 5,573,320 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรายรับจริง ปี 2562
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวมจำนวน 41,334,620 บาท
7.1 เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปสำหรั บ ดำเนิ น การตามอำนาจ
หน้าทีแ่ ละภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 41,334,620 บาท
/คำชี้แจง...

-8คำชี้ แ จง ประมาณการไว้ โดยเที ย บเคี ย งข้ อ มู ล รายรั บ จริ ง ใน
ปี งบประมาณที่ ผ่ านมา และข้ อ มู ล รายรั บ จริ งที่ ได้ รั บ จั ด สรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 เรื่ อ ง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับการเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ กระผม
ขอเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ด้วยถึงกำหนดเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
จะได้ เสนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ งงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ ต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ
ได้รับทราบถึงสถานะการคลั ง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
ในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1. ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 72,950,000 บาท แยกเป็น
1.1 เงินรายได้ 31,615,380 บาท เป็นเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง จำนวน
3,628,360 บาท และที่รัฐจัดสรรให้ จำนวน 27,987,020 บาท
1.2 เงินอุดหนุน 41,334,620 บาท
(ประมาณการจากรายรับจริง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบันเป็นเกณฑ์)
2. ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 72,950,000 บาท แยกเป็น
2.1 งบกลาง ได้แก่ ค่าชำระหนี้เงินกู้, ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้, เบี้ย
ยั งชี พ , เงิ น สำรองจ่ ายและรายจ่ ายตามข้ อ ผู ก พั น รวมเป็ น เงิ น
22,514,500 บาท แยกดังนี้
2.1.1 ค่าชำระเงินกู้ธนาคาร ตามสัญญาเงินกู้ ฉบับลงวันที่ 25
ธันวาคม 2551 จำนวน 1,300,000 บาท
2.1.2 ค่าชำระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญา เลขที่
969/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 จำนวน 640,000 บาท
2.1.3 ค่าชำระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเลขที่
1480/47/2558 ลงวั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 จำนวน 3
โครงการ จำนวน 229,000 บาท
2.1.4 ค่าชำระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญา เลขที่
1480/65/2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 จำนวน 3 โครงการ
จำนวน 187,000 บาท
/ 2.1.5 ค่า...

-92.1.5 ค่าชำระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเลขที่
1510/77/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 จำนวน 7 โครงการ
จำนวน 335,000 บาท
2.1.6 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ตามสัญญาเงินกู้ ฉบับลงวันที่
25 ธันวาคม 2551 จำนวน 10,000 บาท
2.1.7 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตาม
สั ญ ญาเลขที่ 969/2554 ลงวั น ที่ 17 สิ งหาคม 2554 จำนวน
11 โครงการ จำนวน 150,000 บาท
2.1.8 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญา
เลขที่ 1480/47/2558 ลงวั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 จำนวน 3
โครงการ จำนวน 36,500 บาท
2.1.9 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตาม
สั ญ ญา เลขที่ 1498/65/2558 ลงวัน ที่ 16 เมษายน 2558
จำนวน 3 โครงการ จำนวน 30,000 บาท
2.1.10 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตาม
สัญญาเลขที่ 1510/77/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 จำนวน
7 โครงการ จำนวน 65,000 บาท
2.1.11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 240,000 บาท
2.1.12 เงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม
จำนวน 12,000 บาท
2.1.13 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 14,800,000 บาท
2.1.14 เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 3,100,000 บาท
2.1.15 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 204,000 บาท
2.1.16 เงินสำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท
2.1.17 รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 256,000 บาท
2.1.18 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จำนวน 56,000 บาท
2.1.19 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ
จำนวน 620,000 บาท
2.2 รายจ่ายประจำ ได้แก่ งบบุคลากร และงบดำเนินการ
รวมเป็นเงิน 39,485,700 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 งบบุคลากร เป็นเงิน 23,924,330 บาท แยกเป็น
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เป็นเงิน 2,511,840 บาท
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เป็นเงิน 21,412,790 บาท
2.2.2 งบดำเนินงาน รวมเป็นเงิน 15,560,970 บาท แยกเป็น
- ค่าตอบแทนเป็นเงิน
1,706,600 บาท
- ค่าใช้สอยเป็นเงิน
9,555,470 บาท
- ค่าวัสดุเป็นเงิน
3,433,900 บาท
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นเงิน 865,000 บาท
/ 2.3 รายจ่าย...

นายนิพล นามวงค์

-102.3 รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมเป็นเงิน 7,726,800 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 2,620,000 บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 5,106,800 บาท
2.4 เงิน อุดหนุ น เป็นเงิน อุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น,
เงิ น อุ ด หนุ น ส่ ว นราชการและเงิ น อุ ด หนุ น เอกชน รวมจำนวน
3,218,000 บาท
2.5 รายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
เป็นเงิน 5,000 บาท
(รายละเอี ยดปรากฏในร่ างเทศบั ญ ญั ติ เรื่อ งงบประมาณรายจ่ าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
โดยในการจัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการบนพื้นฐานนโยบาย
ประหยัด โปร่งใส และเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชน
เหตุผล
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ มี ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับใช้เป็นหลักในการใช้จ่ายเงินของเทศบาลฯ
เพื่อบริหารจัดการกิจการต่างๆ ของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
ดั ง นั้ น จึ งเสนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ งงบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ ที่ส่ง
ให้ท่านทราบตามระเบียบแล้ว เพื่อสภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ สำหรับรายละเอียดรายการหรือโครงการต่างๆ ที่ปรากฏใน
ร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว มอบหมายให้หั วหน้าสำนักปลัดเทศบาล
และผู้ อ ำนวยการกองแต่ ล ะกอง ได้ ชี้ แ จงและตอบคำชี้ แ จงเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ต่อไป
ประธานสภาฯ กล่ าว ตามที่ รองปลั ด เทศบาลตำบลเจดีย์แ ม่ค รัว
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล
เจดี ย์ แ ม่ ค รั ว ได้ เสนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ งงบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ นั้น
ขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ปรึกษาในหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติฯ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวหรือไม่และหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายก่อนลงมติ
ขอเชิญ

ที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีท่านใดจะอภิปรายใน
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวหากไม่มี สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายใน
หลั ก การแห่ ง ร่ างเทศบั ญ ญั ติ เรื่อ งงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติว่าจะ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว หรือไม่
/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

-11สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญ ญั ติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว ในส่วนของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ที่จะทำ
หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเรื่ องงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
ข้อ 103 (1), ข้อ 105 และ ข้อ 107 ซึ่งคณะกรรมการจะมีจำนวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนนั้น สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ได้ มี ก ารเลื อ กและแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญั ต ติไว้ แ ล้ ว ในคราว
ประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม 2555 โดยในขณะนั้นที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว มีมติให้ คณะกรรมการชุดดังกล่าว ทำหน้าที่ในกิจการ
ของสภาเทศบาลฯ เกี่ ยวกับ การแปรญั ตติร่างข้อบั ญ ญั ติต่างๆ ของ
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จนสิ้นสุดระยะเวลาของสมัยการประชุม
สภาเทศบาลฯ ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล
ประกอบด้วยกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายประดิษฐ์ สุวรรณ์
2. นายคำ
วิปันเขตร
3. นางผ่องพรรณ แสงคำ
จากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3 ท่าน ได้มีการเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คือ นางผ่องพรรณ แสงคำ และได้
เลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ คือ นายคำ วิปันเขตร

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบ
ประธานสภาฯ กล่ า วร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ งงบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ฉบับนี้จะได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาโดยละเอียด
ต่อไป และขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้กำหนด
ระยะเวลาเกี่ยวกั บการเสนอคำแปรญั ตติร่างเทศบั ญ ญั ติดั งกล่ าว
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554) ข้อ 45 และ ข้อ 49

ที่ประชุม

สมาชิ ก สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว ปรึ ก ษากั น แล้ ว มี ม ติ
กำหน ดระยะเวลาเสนอค ำแ ปรญั ตติ ร่ า งเทศ บั ญ ญั ติ เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่
15 - 18 สิงหาคม 2563 ในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. ของ
แต่ละวัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และกำหนดให้
/คณะ...

-12คณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ พิ จารณาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19
สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารหรือ
สมาชิกสภาฯ ยื่นคำแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญั ตติร่างข้อบัญ ญั ติ โดยกรณี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ต้องมี
ผู้รั บ รองตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ วยข้ อบั งคับ การ
ประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่ มเติม ถึง (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ.2554) ข้อ 45 วรรคสาม และ ข้อ 49 วรรคสอง

นายนิพล นามวงค์

นายดนุพิทย์ เทวิน

นางนงนุช ถารียะ

ระเบี ย บวาระที่ 3 ญั ต ติ ที่ เสนอใหม่ ข้ อ 3.2 ญั ต ติ ร ายงานการ
ประกาศใช้แ ผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ มเติม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ประธานสภาฯ กล่าวระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.2
ญัตติรายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว
ขอเชิ ญ รองปลั ด เทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รัว รั ก ษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว ชี้แจง
ต่อที่ประชุมสภาฯ
รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าวเทศบาลตำบล
เจดี ย์ แ ม่ ค รั ว ได้ จั ด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 และประกาศใช้แผนพัฒนา
ฉบั บ ดั งกล่ าว เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561)
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
2931 ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ รับทราบ
โดยทั่วกัน สำหรับรายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ด้านงานงบประมาณ
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติม เรื่อง
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เนื่องจาก
เทศบาลฯ มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามนโยบายของราชการ
การดำเนินงานเพื่อพัฒ นาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดื อดร้อ นให้ กับ ประชาชนในพื้ น ที่ และการจั ด ซื้อ ครุภั ณ ฑ์
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการ รวมถึงด้านงานบริการประชาชน
ดังนั้น จึงได้มีการเสนอโครงการและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
/ โดย...

ที่ประชุม

นายนิพล นามวงค์

นายดนุพิทย์ เทวิน

-13โดยดำเนินการเป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุ ด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561) และผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้ ล งประกาศเกี่ ย วกั บ การจั ด ทำและการประกาศใช้
แผนพั ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ย นแปลง
ครั้งที่ 1/2563 ในเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ซึ่งทุกท่าน
สามารถเข้าไปยังเว็บไซด์เพื่อดูข้อมูลดังกล่าวได้
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แ ม่ค รัว รับทราบเกี่ยวกับ การประกาศใช้
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แฝกใหม่)
ประธานสภาฯ กล่าว ญั ตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.3 ญั ตติ ขออนุมัติ
แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จงงบประมาณ รายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง รายการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แฝกใหม่)
ขอเชิ ญ รองปลั ด เทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รัว รั ก ษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว ชี้แจง
ต่อที่ประชุมสภาฯ
รองปลั ด เทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รัว รัก ษาราชแทนปลั ด เทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าวการเสนอญัตติ
ขออนุ มัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวในครั้งนี้
อยู่ในส่วนของแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ำ หมู่ ที่ 7 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่ จั ด ตั้ ง งบประมาณ ไว้ จำนวน
749,000 บาท โดยเป็ น อำนาจการอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิ ธีก ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543) ข้ อ 29 “การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
สำหรับรายละเอียด ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง
ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ
/ นาย...
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ผู้ อ ำนวยการกองช่ า ง กล่ า ว กองช่ า ง ได้ เสนอขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 ต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กรณีของโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แฝกใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้จัดตั้งไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และเทศบาลฯ ได้มีการก่อหนี้ ผู กพัน (ทำสั ญ ญา) แล้ ว โดยการขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในครั้งนี้ เนื่องจากแบบแปลนของ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 มีความคลาดเคลื่อนของผัง
บริเวณ และต้องมีการแก้ไขสัญญาที่ได้ทำไว้ ดังนั้น เพื่อให้โครงการ
ก่อ สร้างดั งกล่ าว เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย ถู ก ต้ องตามระเบี ย บ
ราชการที่เกี่ย วข้อง ประกอบกับ หนังสื อคณะกรรมการวินิ จฉัยการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค (กวจ)
0405.4/32820 ลงวั น ที่ 1 สิ งหาคม 2562 ซึ่ งแจ้ งโดยหนั งสื อ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3140
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 จึงขอสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้
พิ จ ารณ าอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จงรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
ทั้ ง นี้ ภายหลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากสภา
เทศบาลฯ แล้ว จะได้มอบให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วน
ของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และสัญญาที่ทำไว้กั บ
ผู้รับจ้างต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อความเดิม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน
งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7
ตั้งไว้ จำนวน 749,000 บาท
- เพื่ อ จายเปนคาใชจายในการดํ า เนิ น งานตามโครงการ
ก่ อ สร้ างรางระบายน้ ำ หมู ที่ 7 บานวั ง ขุ ม เงิน ตํ าบลแมแฝกใหม
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยมีขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว
247.00 เมตร ลึ ก เฉลี่ ย 0.60 เมตร พรอม วางทอขนาด 0.30
เมตร ยาว 173.00 เมตร ลึ กเฉลี่ ย 1.20 เมตร รายละเอีย ดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตําบลเจดีย แมครัวกําหนด ทั้งนี้
เปนไปตามแบบแปลนที่กองชาง เทศบาลตําบลเจดีย์แมครัวกําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่
67 ลําดับที่ 47 สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ข้อที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และทองถิ่น
ข้อความใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน
/ รายการ...
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งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7
ตั้งไว้ จำนวน 749,000 บาท
- เพื่ อ จายเปนคาใชจายในการดํ า เนิ น งานตามโครงการ
ก่อส้างรางระบายน้ำ หมูท่ี 7 บานวังขุมเงิน ตําบลแมแฝกใหม อําเภอ
สั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม โดยมี ข นาดกวาง 0.30 เมตร ยาว
247.00 เมตร ลึ ก เฉลี่ ย 0.60 เมตร พรอม วางทอขนาด 0.30
เมตร ยาว 173.00 เมตร ลึ กเฉลี่ย 1.20 เมตร รายละเอียด ตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตําบลเจดีย แมครัวกําหนด ทั้งนี้
เปนไปตามแบบแปลนที่กองชาง เทศบาลตําบลเจดีย์แมครัวกำหนด
แบบเลขที่ ทต. /2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่
67 ลําดับที่ 47 สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ข้อที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และทองถิ่น
ประธานสภาฯ กล่าวตามที่รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รักษา
ราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์
แม่ ค รั ว และผู้ อ ำนวยการกองช่ าง ได้ เสนอและชี้ แ จงเรื่ อ งการขอ
อนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาลฯ แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ไปแล้ว สมาชิกสภาฯ มีท่าน
ใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
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ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ ใน
ลำดับต่อไป

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่ว นของแผนงานเคหะและชุ ม ชน
งานไฟฟ้ า และถนน งบลงทุ น ประเภทค่ า ที่ ดิ น และสิ่งก่ อ สร้ า ง
รายการ โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ ำ หมู่ ที่ 7 ซึ่ ง จั ด ตั้ ง
งบประมาณไว้ จำนวน 749,000 บาท และเป็นโครงการที่ได้ก่อ
หนี้ ผู ก พั น (ทำสั ญ ญา) แล้ ว ทั้ งนี้ ตามรายละเอี ย ดที่ เทศบาล
ตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว ได้ มี ก ารเสนอและชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภา
เทศบาลฯ ไปแล้ว
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
/ ระเบียบ...
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-16ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.4 ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 (ค่ า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประธานสภาฯ กล่าว ญัตติที่ เสนอใหม่ ข้อ 3.4 ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค่าครุภัณฑ์
ที่ ดิ น และสิ่ง ก่ อ สร้าง) ขอเชิญ รองปลั ด เทศบาลตำบลเจดี ย์ แม่ ค รัว
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบั ติห น้าที่น ายกเทศมนตรีตำบล
เจดีย์แม่ครัว เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญ
รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าวชี้แจง เนื่องจาก
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้เสนอขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อ ตั้ ง
รายการใหม่ ในส่ ว นของ งบลงทุ น ประเภทค่ าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่ งก่อสร้าง ดังนั้ น เพื่ อให้ การดำเนิ น การดังกล่ าว เป็ น ไปด้ วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของราชการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
จึงขออนุ มั ติ โอนงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 ต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ ครัว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)
“ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งรายจ่ายใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ในการเสนอขออนุ มั ติ โอนงบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่อสภาเทศบาลฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,358,240 บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน) แยกในส่วนของสำนักปลัดเทศบาลและกองต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล โอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภท
ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ รวมจำนวน 1,490,300 บาท
2. กองคลัง โอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) แผนงานบริหารงาน
ทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานคลั ง งบลงทุ น ประเภท ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ จำนวน 3
รายการ รวมจำนวน 45,140 บาท
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการ
ใหม่) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุ น ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ จำนวน 2 รายการ รวมจำนวน
64,000 บาท
5. กองช่าง โอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน และงาน
ไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน 11 รายการ รวมจำนวน 3,758,800 บาท
/ ทั้งนี้...

-17ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์แ ม่ ค รัว ได้ รับ
ทราบถึงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ที่ดินและก่อสร้าง รวมถึง
งบประมาณรายจ่าย ในการเสนอขออนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตั้งรายการใหม่ ในครั้งนี้ จึงขอ
มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง ได้ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และ
ขอสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา ตามรายการที่ได้เสนอต่อไป
นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่ า ว ในการพิ จ ารณาเพื่ อ ลงมติ ก ารขอโอน
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อ ตั้ ง
รายการใหม่ งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผม
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติ ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละรายการแล้ว

นายชุมพล ตระกูลวงศ์

สำนักปลัดเทศบาล กล่าวชี้แจงเพิ่มเติม สำนักปลัดเทศบาล ได้รับ
การพิจารณาเสนอและบรรจุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
ของเทศบาลตำบลเจดี ย์ แม่ ครั ว และแผนพั ฒ นาฉบั บ ดั ง กล่ า วได้
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปแล้ว ดังนั้น
จึงขอพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อตั้งรายจ่ายใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายการที่ 1
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับ
ใช้งานในห้องทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) ของเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้งาน
ในห้องทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เป็ น เครื่อ งปรั บ อากาศแบบแยกส่ ว น (ราคารวมค่ าติ ด ตั้ ง ) โดยเป็ น
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน (ขนาด 36,000 บีทียู)
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 47,000 บาท และมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน
40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5
4) ต้องเป็ น เครื่องปรับ อากาศที่ ป ระกอบสำเร็จรูป ทั้ งชุด ทั้ งหน่วยส่ ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
/ 6) การจัดซื้อ ...

-186) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)
สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ทั้ งนี้ ราคาและคุ ณ ลั ก ษณะของครุภั ณ ฑ์ เป็ น ไปตามบั ญ ชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562) และ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 1/2563 หน้ า ที่ 27 ลำดั บ ที่ 1
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 47,000 บาท
(สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

นายนิพล นามวงค์

โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินการ ประเภทค่าวัสดุ
(1) รายการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
(2) รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ 27,350 บาท
ขอโอนลด จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
ประเภทค่าสาธารณูปโภค
(3) รายการ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ตั้งไว้ 150,000 บาท คงเหลือ 32,757 บาท
ขอโอนลด จำนวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
งบรายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่ายอื่น
(4) รายการ รายจ่ายอื่น
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
รวมขอโอนลด รายการ (1)-(4) จำนวน 47,000 บาท
(สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 1
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
/ รายการ...
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รายการ โครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน เครื่ อ งปรั บ อากาศ
สำหรับใช้งานในห้องทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) ของเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 47,000 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล รายการที่ 1 โอนเพิ่ม เพื่อ
ตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุ น ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน) รายการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้
งานในห้องทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) ของเทศบาลตำบล
เจดี ย์ แ ม่ ค รั ว จำนวน 1 เครื่ อ ง จำนวน 47,000 บาท ทั้ ง นี้
รายละเอี ย ดตามที่ เทศบาลฯ ได้ มี ก ารเสนอและชี้ แ จงต่ อ สภา
เทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน

นายชุมพล ตระกูลวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าว ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายการที่ 2
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ โครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน เครื่ อ งปรั บ อากาศ
สำหรับใช้งานในห้องทำงานประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้
งานในห้ อ งทำงานประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ ครัว เป็ น
เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแยกส่ ว น (ราคารวมค่ า ติ ด ตั้ ง ) โดยเป็ น
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน (ขนาด 32,000 บีทียู)
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 42,300 บาท และมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน
40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภั ณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5
/ 4) ต้อง...
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-204) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)
สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ทั้ งนี้ ราคาและคุ ณ ลั ก ษณะของครุภั ณ ฑ์ เป็ น ไปตามบั ญ ชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562) และ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 1/2563 หน้ า ที่ 27 ลำดั บ ที่ 2
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 42,300 บาท
(สี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินการ ประเภทค่าสาธารณูปโภค
รายการ ค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ 164,883.40 บาท
ขอโอนลด จำนวน 42,300 บาท
(สี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้ าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 2
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่ ว ไป งบลงทุ น ประเภทค่ าครุภั ณ ฑ์ (ครุภั ณ ฑ์ ส ำนั กงาน) รายการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้งานใน
ห้องทำงานประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 42,300 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
/ ที่ประชุม...
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สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล รายการที่ 2 โอนเพิ่ม เพื่อ
ตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุ น ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน) รายการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้งาน
ในห้องทำงานประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1
เครื่อง จำนวน 42,300 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ
ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน

นายชุมพล ตระกูลวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการที่ 3
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับ
ใช้งานในห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้งาน
ในห้ อ งทำงานสำนั ก ปลั ด เทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ ครัว เป็ น
เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแยกส่ ว น (ราคารวมค่ า ติ ดตั้ ง ) โดยเป็ น
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน (ขนาด 20,000 บีทียู)
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,600 บาท จำนวน 61,200 บาท
และมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน
40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)
สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
/ ทั้งนี้ ...

-22ทั้ งนี้ ราคาและคุ ณ ลั ก ษณะของครุภั ณ ฑ์ เป็ น ไปตามบั ญ ชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562) และ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 3
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 61,200 บาท
(หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินการ ประเภทค่าสาธารณูปโภค
รายการ ค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ 122,583.40 บาท (เป็นยอด
คงเหลือจากการโอนลดรายการที่ 2)
ขอโอนลด จำนวน 61,200 บาท
(หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 3
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณ ฑ์ (ครุภัณ ฑ์ สำนั กงาน) รายการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้งานใน
ห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,600 บาท จำนวน 61,200 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ

ทีป่ ระชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล รายการที่ 3 โอนเพิ่ม เพื่อ
ตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุ น ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน) รายการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ
/ สำหรับ...

-23สำหรับใช้งานในห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบล
เจดี ย์ แ ม่ ค รั ว จำนวน 2 เครื่ อ ง ราคาเครื่ อ งละ 30,600 บาท
จำนวน 61,200 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มกี าร
เสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
นายชุมพล ตระกูลวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการที่ 4
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ ขาชุบบุหนังเทียม
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
- เพื่ อ เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน เก้ า อี้ ขาชุ บ บุ ห นั ง เที ย ม
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
จำนวน 100 ตัว ราคาตัวละ 490 บาท จำนวน 49,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเก้าอี้ (แบบเก้าอี้จัดเลี้ยง) ขาชุบบุหนังเทียม สีน้ำเงิน
- ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 44 x 55 x 90 เซนติเมตร
- มีพนักพิงและที่นั่งโครงไม้อัดบุฟองน้ำหุ้มหนังสังเคราะห์ PVC
- ปลายขาเก้าอี้ มีพลาสติกแข็ง กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิว
ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ได้จากการสืบราคา
จากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนั ก งบประมาณ (ธัน วาคม 2562) และครุภั ณ ฑ์ ดังกล่ าว
ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้ าที่ 30 ลำดับที่ 7 สอดคล้ อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 49,000 บาท
(สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินการ ประเภทค่าสาธารณูปโภค
(1) รายการ ค่าบริการโทรศัพท์
ตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ 37,258.44 บาท
ขอโอนลด จำนวน 23,200 บาท
(สองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
/ งบ...

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

-24งบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ)
(2) รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 21,500 บาท
ขอโอนลด จำนวน 20,800 บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
(3) รายการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์
ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
รวมขอโอนลด รายการ (1)-(3) จำนวน 49,000 บาท
(สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้ เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 4
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่ ว ไป งบลงทุ น ประเภทค่ าครุภั ณ ฑ์ (ครุภั ณ ฑ์ ส ำนั กงาน) รายการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ ขาชุ บบุหนังเทียม สำหรับใช้
ในการปฏิ บั ติงานราชการของเทศบาลตำบลเจดี ย์ แม่ ค รัว จำนวน
100 ตัว ราคาตัวละ 490 บาท จำนวน 49,000 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครั ว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล รายการที่ 4 โอนเพิ่ม เพื่อ
ตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุ น ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน) รายการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ ขาชุบบุหนังเทียม สำหรับ
ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านราชการของเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว
จำนวน 100 ตัว ราคาตั วละ 490 บาท จำนวน 49,000 บาท
ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภา
เทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
/ นาย...

นายชุมพล ตระกูลวงศ์

-25หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการที่ 5
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง
เป็ น รถบรรทุ ก (ดี เซล) สำหรั บ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานราชการของ
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง เป็น
รถบรรทุก (ดีเซล) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 คัน จำนวน 1,025,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 110 กิโลวัตต์
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ทั้ งนี้ ราคาและคุ ณ ลั ก ษณะของครุภั ณ ฑ์ เป็ น ไปตามบั ญ ชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562) และ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 1/2563 หน้ า ที่ 29 ลำดั บ ที่ 6
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 1,025,000 บาท
(หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
(1) รายการ เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตั้งไว้ 3,828,000 บาท คงเหลือ 679,820 บาท
ขอโอนลด จำนวน 49,800 บาท
(สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
(2) รายการ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 817,000 บาท คงเหลือ 135,270 บาท
ขอโอนลด จำนวน 22,200 บาท
(สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
/ (3) รายการ...

-26(3) รายการ เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 84,100 บาท คงเหลือ 14,147 บาท
ขอโอนลด จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
งบดำเนินงาน ประเภทค่าตอบแทน
(4) รายการ ค่าเช่าบ้าน
ตั้งไว้ 250,000 บาท คงเหลือ 97,215.58 บาท
ขอโอนลด จำนวน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)
(5) รายการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 23,905 บาท
ขอโอนลด จำนวน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
(6) รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ตั้งไว้ 389,000 บาท คงเหลือ 168,235 บาท
ขอโอนลด จำนวน 61,000 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
(7) รายการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
(8) รายการ ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ)
(9) รายการ ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา งานรัฐพิธี
ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 18,200 บาท
ขอโอนลด จำนวน 11,000 บาท (หมื่นพันบาทถ้วน)
ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ)
(10) รายการ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา ตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 8,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
(11) รายการ โครงการคลินิกกฎหมายเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(12) รายการ โครงการควบคุมเฝ้ าระวังและป้องกันความเสี่ยงจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 16 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้ 300,000 บาท คงเหลือ 35,640 บาท
ขอโอนลด จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(13) รายการ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 550,000 บาท คงเหลือ 550,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
/(14) รายการ...

-27(14) รายการ โครงการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองและ
สมานฉันท์ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(15) รายการ โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติของ
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(16) รายการ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้ 30,000 บาท และได้รับการพิจารณาให้โอนเพิ่มอีกจำนวน
70,000 บาท รวม 100,000 บาท คงเหลือ 57,579.37 บาท
ขอโอนลด จำนวน 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ประเภทค่าวัสดุ
(17) รายการ วัสดุสำนักงาน
ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 10,950 บาท
ขอโอนลด จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
(18) รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
(19) รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ 26,823 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
(20) รายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
(21) รายการ เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
ตั้งไว้ 4,000,000 บาท คงเหลือ 505,820 บาท
ขอโอนลด จำนวน 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
งบกลาง ประเภทงบกลาง
(22) รายการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว้ 240,000 บาท คงเหลือ 74,664 บาท
ขอโอนลด จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รวมขอโอนลด รายการ (1)-(22) จำนวน 1,025,000 บาท
(หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 5
/โอนเพิ่ม...

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายชุมพล ตระกูลวงศ์

-28โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง
เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 คัน จำนวน 1,025,000 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล รายการที่ 5 โอนเพิ่ม เพื่อ
ตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณ ฑ์ (ครุภัณ ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
รายการ โครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง รถ
ส่วนกลาง เป็ น รถบรรทุ ก (ดี เซล) สำหรับ ใช้ ในการปฏิบั ติงาน
ราชการของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 คัน จำนวน
1,025,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการ
เสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการที่ 6
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ราย ก าร โค รงก ารจั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์ ย าน พ าห น ะแ ล ะข น ส่ ง
รถจั ก รยานยนต์ สำหรั บ ใช้ ง านในส่ ว นของสำนั ก ปลั ด เทศบาล
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณ ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์
โดยเป็นรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน
1 คัน จำนวน 44,800 บาท และมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ
(1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาด
เกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด
ซีซี ที่กำหนดไว้
(2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
/ (3) การ...

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

-29(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภั ณ ฑ์ ข องสำนั ก งบประมาณ (ธั น วาคม 2562) และ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 1/2563 หน้ า ที่ 28 ลำดั บ ที่ 4
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 44,800 บาท
(สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์
(1) รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
งบค่าใช้สอย ประเภทค่าวัสดุ
(2) รายการ ค่าวัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
งบดำเนินการ ประเภทค่าสาธารณูปโภค
(3) รายการ ค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ 77,783.40 บาท (เป็นยอด
คงเหลือจากการโอนลดรายการที่ 3 )
ขอโอนลด จำนวน 9,800 บาท (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รวมขอโอนลด รายการ (1)-(3) จำนวน 44,800 บาท
(สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 6
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
รายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์
สำหรับใช้งานในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
จำนวน 1 คัน จำนวน 44,800 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
/ ที่ประชุม...

ที่ประชุม

นายชุมพล ตระกูลวงศ์

-30สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่ว นของสำนักปลัดเทศบาล รายการที่ 6 โอนเพิ่ม เพื่อตั้ ง
รายการใหม่ แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารงานทั่ ว ไป งบ
ลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) รายการ
โครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง รถจั ก รยานยนต์
สำหรับใช้งานในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รัว จำนวน 1 คั น จำนวน 44,800 บาท ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ด
ตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการที่ 7
โอนเพิ่ม เพือ่ ตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น สำหรับใช้
ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณ ฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น จำนวน 8 เครื่อง
จำนวน 200,000 บาท และมีคุณลักษณะ เป็นพัดลมไอเย็น แรงลม
ขนาดไม่น้อยกว่า 9, 000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ได้จากสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคาปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนั ก งบประมาณ (ธั น วาคม 2562) และครุ ภั ณ ฑ์ ดั งกล่ า ว
ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ ย นแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้ าที่ 30 ลำดั บ ที่ 8 สอดคล้ อ ง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
(1) รายการ เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตั้งไว้ 420,000 บาท คงเหลือ 84,660 บาท
ขอโอนลด จำนวน 6,500 บาท (หกพันห้าบาทถ้วน)
(2) รายการ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 450,000 บาท คงเหลือ 70,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
/ (3) รายการ...

-31(3) รายการ เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 72,000 บาท คงเหลือ 52,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 48,000 บาท (สี่หมืน่ แปดพันบาทถ้วน)
งบดำเนินการ ประเภทค่าตอบแทน
(4) รายการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 60,000 บาท คงเหลือ 37,680 บาท
ขอโอนลด จำนวน 37,600 บาท
(สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
(5) รายการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 7,060 บาท
ขอโอนลด จำนวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
งบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ)
(6) รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ตั้งไว้ 305,000 บาท คงเหลือ 126,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
(7) รายการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
งบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ)
(8) รายการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตั้งไว้ 15,000 บาท คงเหลือ 5,950 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
(9) รายการ โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้
กับสถานศึกษาในพื้นที่
ตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
รวมขอโอนลด รายการ (1)-(9) จำนวน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั ว ได้ เสนอและชี้ แ จงรายละเอี ย ดของการขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 7
โอนเพิ่ ม เพื่ อ ตั้ ง รายการใหม่ แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งาน
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น สำหรับใช้ใน
การปฏิ บั ติ งานราชการของเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ค รัว จำนวน 8
เครื่อง จำนวน 200,000 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
/ สมาชิก...

นายนิพล นามวงค์

-32ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล รายการที่ 7 โอนเพิ่ม เพื่อ
ตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุ น ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน) รายการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น สำหรับใช้ในการ
ปฏิ บั ติ งานราชการของเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว จำนวน 8
เครื่อง จำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ
ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน

นายชุมพล ตระกูลวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการที่ 8
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึ ก
พร้ อ มติ ด ตั้ ง ถั ง พิ ม พ์ (Ink Tank Printer) ในส่ ว นของงานนิ ติ ก าร
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับใช้งาน
ในส่วนของงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดำสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
หรือ 600X1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
/- สามารถ...

-33- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงาน
ผ่านเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตาม รายการที่ 50 ของ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และครุภัณฑ์ดังกล่าว
ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เพื่ อ เติ ม /
เปลี่ ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้ าที่ 29 ลำดับที่ 5 สอดคล้ อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 7,500 บาท
(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รายการ เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตั้งไว้ 420,000 บาท คงเหลือ 84,660 บาท
ขอโอนลด จำนวน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 8
โอนเพิ่ ม เพื่ อ ตั้ ง รายการใหม่ แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งาน
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้ อ มติ ด ตั้ ง ถั ง พิ ม พ์ (Ink Tank Printer) ในส่ ว นของงานนิ ติ ก าร
สำนักปลั ดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 7,500 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
/ นาย...

นายนิพล นามวงค์

-34ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล รายการที่ 8 โอนเพิ่ม เพื่อ
ตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุ น ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ) รายการ
โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งพิ ม พ์ Multifunction แบบฉี ด หมึ ก พร้ อ ม
ติดตั้งถังพิ มพ์ (Ink Tank Printer) ในส่วนของงานนิติการ สำนัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 เครื่อง จำนวน
7,500 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและ
ชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน

นางสาวชนภัส อินกวา

หั ว หน้ า ฝ่ า ยอำนวยการ กล่ าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ในส่ ว นของงานป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
รายการที่ 9
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 8,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ขนาด
แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 V ความถี่สูงสุด 50 HZ กำลังขับไม่
น้อยกว่า 2.5 KV กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 2.8 KV มี Power Fact0r
ไม่น้อยกว่า 1.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว ทั้งนี้ ราคาและคุณ ลักษณะของครุภัณ ฑ์ดังกล่าวจัดหาตาม
ราคาในท้องถิ่น เนื่ องจากไม่มีในบั ญ ชีราคามาตรฐานครุภั ณ ฑ์ ของ
สำนั ก งบประมาณ, เป็ น ไปตามหนั งสื อ กรมส่ งเสริ ม การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน
2558, หนั งสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวั น ที่ 27 มิ ถุน ายน 2559 และเป็ น ไปตาม
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ มเติม /เปลี่ ย นแปลง
ครั้งที่ 1/2563 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 34 ลำดับที่ 14 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 8,900 บาท
(แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
/ โดย...

-35โดยขอพิจารณาโอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์)
รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 9
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 8,900 บาท
ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล รายการที่ 9 โอนเพิ่ม เพื่อ
ตั้งรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณ ฑ์
(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1
เครื่อง จำนวน 8,900 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้
มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน

นางสาวชนภัส อินกวา

หั ว หน้ า ฝ่ า ยอำนวยการ กล่ าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล
รายการที่ 10
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์อื่น)
รายการ เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 4,600 บาท
/เพื่อ...

-36เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เลื่ อ ยยนต์ จำนวน 1 เครื่ อ ง โดยมี ข นาด
เครื่องยนต์ข นาด 2 จังหวะ ขนาดบาร์ไม่น้ อยกว่า 11.5 นิ้ ว กำลั ง
แรงม้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.74 เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ทั้งนี้ ราคาและคุณลั กษณะของครุภัณ ฑ์ดังกล่ าว
จั ด หาตามราคาในท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากไม่ มี ในบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุภัณ ฑ์ของสำนักงบประมาณ, เป็ น ไปตามหนั งสื อกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั น ที่ 9
มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุน ายน 2559 และเป็น ไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2563 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 34 ลำดับที่ 15 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 4,600 บาท
(สี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
โดยขอพิจารณาโอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์)
รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 11,100 บาท (งบประมาณคงเหลือ
จากการโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการที่ 9)
ขอโอนลด จำนวน 4,600 บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ 10
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์อื่น) รายการ
เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 4,600 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล รายการที่ 10 โอนเพิ่ม
/ เพื่อ...

นางสาวพิกุล ยะคำดุก

-37เพื่ อ ตั้ งรายการใหม่ แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน งาน
ป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอั คคีภัย งบลงทุน ประเภทค่า
ครุ ภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ อื่ น ) รายการเลื่ อ ยยนต์ จำนวน 1 เครื่ อ ง
จำนวน 4,600 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการ
เสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าว ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของกองคลัง
รายการที่ 1
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู)
จำนวน 1 เครื่อง
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้งานในห้องผู้อำนวยการ
กองคลัง แบบติดผนัง 12,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ขนาดทีก่ ำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับ อากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน
40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5
- ต้องเป็ นเครื่องปรับอากาศที่ ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุด ทั้งหน่ วยส่ ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)
สูงกวา
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้
สวิตช 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
ทั้ งนี้ ราคาและคุ ณ ลั ก ษณะของครุภั ณ ฑ์ เป็ น ไปตามบั ญ ชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และครุภัณฑ์ดังกล่าว
ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ ย นแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้ าที่ 33 ลำดั บ ที่ 12 สอดคล้ อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒ นาระบบบริห ารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 24,200 บาท
(สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
/ โดย...

-38โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินการ ประเภทค่าตอบแทน
(1) รายการค่าเช่าบ้าน
ตั้งไว้ 156,000 บาท คงเหลือ 48,129.03 บาท
ขอโอนลด จำนวน 12,100 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ประเภทค่าใช้สอย
(2) รายการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 13,510 บาท
ขอโอนลด จำนวน 12,100 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
รวมโอนลด รายการที่ (1)–(2) จำนวน 24,200 บาท
(สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งอยู่ในส่วนของ
กองคลัง รายการที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุ น ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน) รายการ
เครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้งานในห้องผู้อำนวยการกองคลัง แบบ
ติ ด ผนั ง 12,000 บี ที ยู รวมค่ า ติ ด ตั้ ง จำนวน 1 เครื่ อ ง จำนวน
24,200 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของกองคลัง รายการที่ 1 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภท
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน) รายการเครื่ อ งปรั บ อากาศ
สำหรับใช้งานในห้องผู้อำนวยการกองคลัง แบบติดผนัง 12,000
บีทียู รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 24,200 บาท ทั้งนี้
รายละเอี ย ดตามที่ เทศบาลฯ ได้ มี ก ารเสนอและชี้ แ จงต่ อ สภา
เทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
/ นางสาว...

นางสาวพิกุล ยะคำดุก

นายนิพล นามวงค์

-39ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าว ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของกองคลัง
รายการที่ 2
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของงานจัดเก็บและพัฒนารายได้
กองคลัง จำนวน 6 ตัว (ราคาตัวละ 1,390 บาท) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- เก้าอี้หุ้มหนังสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 52 x 55 x 100 เซนติเมตร
- สามารถปรับ สูง-ต่ำ ด้วยไฮโดรลิค
- ขาเหล็กชุบโครเมียม ขาดเก้าอี้ 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน
- มีที่เท้าแขน
ทั้งนี้ ราคาและคุณ ลักษณะของครุภัณ ฑ์เป็นไปตามบัญ ชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และครุภัณฑ์ดังกล่าว
ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 10 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒ นาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 8,340 บาท
(แปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (เงินเดือนฝ่ายประจำ)
(1) รายการ เงินเดือนพนักงาน (พนักงานเทศบาล)
ตั้งไว้ 1,586,000 บาท คงเหลือ 301,060.39 บาท
ขอโอนลด จำนวน 3,240 บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
งบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย
(2) รายการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 3,836 บาท
ขอโอนลด จำนวน 3,700 บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
รวมโอนลด รายการที่ (1)-(2) จำนวน 8,340 บาท
(แปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่าวตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งอยู่ในส่วนของกองคลัง
รายการที่ 2 แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานคลั ง งบ
ลงทุ น ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน) รายการเก้ า อี้
สำนักงาน จำนวน 6 ตัว เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของงาน
จั ด เก็ บ และพั ฒ นารายได้ กองคลั ง จำนวน 6 ตั ว ราคาตั ว ละ
1,390 บาท จำนวน 8,340 บาท ไปแล้ว
/ สมาชิก...
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ที่ประชุม

สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แ ม่ค รัว มีม ติอนุ มัติ ให้ เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563ซึ่งอยู่ในส่วนของกองคลัง รายการที่ 2 โอนเพิ่ม เพื่อตั้ง
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุน ประเภทค่าครุภัณ ฑ์ (ครุภัณฑ์ สำนั กงาน) รายการเก้าอี้
สำนักงาน จำนวน 6 ตัว เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานของ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง จำนวน 6 ตัว ราคาตัวละ
1,390 บาท จำนวน 8,340 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ
ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน

นางสาวพิกุล ยะคำดุก

ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าว ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของกองคลัง
รายการที่ 3
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง จำนวน 3 ตัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนและรับรองผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 3 ตัว (ราคาตัวละ
4,200 บาท) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เก้าอี้หุ้มหนังสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 x 60 x 75 เซนติเมตร
- มีพนักพิงแข็งแรง
- มีที่วางของระหว่างกลาง
- ฐานเป็นเหล็กแข็งแรงได้คุณภาพ
ทั้งนี้ ราคาและคุณ ลักษณะของครุภัณ ฑ์เป็นไปตามบัญ ชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และครุภัณฑ์ดังกล่าว
ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 11 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒ นาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 12,600 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
/ โดย...

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

-41โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (เงินเดือนฝ่ายประจำ)
(1) รายการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 135,000 บาท คงเหลือ 23,300 บาท
ขอโอนลด จำนวน 960 บาท (เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
งบดำเนินการ ประเภทค่าวัสดุ
(2) รายการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้ 2,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
(3) รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ 1,160 บาท
ขอโอนลด จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ)
(4) รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ตั้งไว้ 338,000 บาท คงเหลือ 7,756 บาท
ขอโอนลด จำนวน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น)
(5) รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 392 บาท
ขอโอนลด จำนวน 390 บาท (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ประเภทค่าสาธารณูปโภค
(6) รายการ ค่าไปรษณีย์
ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 38,746 บาท
ขอโอนลด จำนวน 750 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รวมโอนลด รายการที่ (1)-(6) จำนวน 12,600 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่าวตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั ว ได้ เสนอและชี้ แ จงรายละเอี ย ดของการขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งอยู่ในส่วน
ของกองคลัง รายการที่ 3 รายการเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง จำนวน 3 ตัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนและรับรองผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ
4,200 บาท จำนวน 12,600 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิก สภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
/ ที่ประชุม...

ที่ประชุม

นางอรุณี สายหมอก

-42สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของกองคลัง รายการที่ 3 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการ
ใหม่ รายการเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง จำนวน 3 ตัว เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนและ
รับรองผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 4,200 บาท
จำนวน 12,600 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการ
เสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม กล่ าว ขอเสนอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายการที่ 1
โอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่)
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
รายการ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน
3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท จำนวน 36,000 บาท
เพื่อเป็ นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่ งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมื อถือ 5
วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง ประกอบด้วยตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่
1 ก้อน เสายางและเหล็ กพับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการ
สาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และประกาศคณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉิน ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 โดยราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562)
ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 หน้าที่ 35 ลำดับ
ที่ 16 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนและข้อ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 36,000 บาท
(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)
รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 154,000 บาท และได้รับอนุมัติ
/ ให้...

-43ให้โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จำนวน
144,000 บาท รวมงบประมาณ 198,000 บาท
คงเหลือ 106,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นางอรุณี สายหมอก

ประธานสภาฯ กล่าวตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั ว ได้ เสนอและชี้ แ จงรายละเอี ย ดของการขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งอยู่ในส่วน
ของกองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้อม รายการที่ 1 โอนเพิ่ม เพื่อตั้ง
รายการใหม่ แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
สาธารณสุขงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณ ฑ์ (ครุภัณ ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
รายการเครื่ อ งรั บ ส่ ง วิ ท ยุ ระบบ VHF/FM ชนิ ด มื อ ถื อ 5 วั ต ต์
จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท จำนวน 36,000
บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายการที่ 1 โอน
เพิ่ ม (เพื่ อ ตั้ งรายการใหม่) แผนงานสาธารณสุ ข งานบริห ารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ) รายการเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
มื อ ถื อ 5 วั ต ต์ จำนวน 3 เครื่ อ ง ราคาเครื่ อ งละ 12,000 บาท
จำนวน 36,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการ
เสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม กล่ าว ขอเสนอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายการที่ 2
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
รายการ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10
วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 28,000 บาท
/ เพื่อ...

-44เพื่ อ เป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ เครื่อ งรับ ส่ ง วิ ท ยุ ระบบ VHF/FM ชนิ ด ประจำที่
ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซั พ พลายและไมโครโฟน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร
สาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ครัว โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และประกาศคณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉิน ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 โดยราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2562)
ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 หน้าที่ 35 ลำดับ
ที่ 17 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนและข้อ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้ บริการประชาชน
ตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 28,000 บาท
(สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)
รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 154,000 บาท และได้รับอนุมัติ
ให้โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จำนวน
144,000 บาท รวมงบประมาณ 198,000 บาท
คงเหลือ 70,000 บาท (ยอดคงเหลือจากการโอนลด โครงการที่ 1
รายการเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์)
ขอโอนลด จำนวน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่ งอยู่ ในส่ ว นของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายการที่ 2 โอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการ
ใหม่) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุ น ประเภทค่าครุภัณ ฑ์ (ครุภั ณ ฑ์ ไฟฟ้ าและวิท ยุ) รายการ
เครื่องรับ ส่ งวิท ยุ ระบบ VHF/FM ชนิ ด ประจำที่ ขนาด 10 วัต ต์
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 28,000 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
/ ที่ประชุม...

ที่ประชุม

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

นายนิพล นามวงค์

-45สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายการที่ 2 โอน
เพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ) รายการเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่
ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 28,000 บาท ทั้งนี้
รายละเอี ย ดตามที่ เทศบาลฯ ได้ มี ก ารเสนอและชี้ แ จงต่ อ สภา
เทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 1
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้ แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ลำดับที่ 123
สอดคล้ อ งยุท ธศาสตร์จั งหวัด เชีย งใหม่ ข้ อที่ 1 การส่ งเสริม และ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
งบลงทุน ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ 450,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่าวตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั ว ได้ เ สนอและชี้ แ จงรายละเอี ย ดของการขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึง่ อยู่ในส่วนของ
กองช่าง รายการที่ 1 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ
/ ค่า...

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

-46ค่าควบคุม งานที่ จ่ ายให้ แ ก่เอกชน นิ ติ บุ ค คลหรือ บุ ค คลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน
200,000 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของกองช่าง รายการที่ 1 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ประเภท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่าย
ให้ แ ก่ เ อกชน นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลภายนอก เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
สิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติ บุค คลหรือบุค คลภายนอกเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสิ่งก่อสร้า ง
ของเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รัว จำนวน 200,000 บาท ทั้ งนี้
รายละเอี ย ดตามที่ เทศบาลฯ ได้ มี ก ารเสนอและชี้ แ จงต่ อ สภา
เทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 2
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) รายการ
รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน จำนวน 2,700,000
บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
เพื่ อใช้ในภารกิจ ของเทศบาลตำบลเจดี ย์ แม่ครัว โดยรถบรรทุ กติ ด ตั้ ง
กระเช้า ซ่อมไฟฟ้ า มี ความสู งไม่น้ อยกว่ า 12 เมตร เครื่องยนต์ ได้ รับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสู บ ไม่ น้ อ ยกว่ า 2,900 ซี ซี จั ด หาตามราคาในท้ อ งถิ่ น
เนื่ อ งจากไม่ มี ป รากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องสำนั ก
งบประมาณ ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เพิ่ มเติม/เปลี่ ยนแปลง ฉบั บ ที่ 1/2563 หน้าที่ 39
ลำดับ ที่ 28 สอดคล้องยุท ธศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพั ฒ นา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 2,700,000 บาท
(สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
/ โดย...
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แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมน
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
(1) รายการ เงินเดือนพนักงาน (พนักงานเทศบาล)
ตั้งไว้ 410,000 บาท คงเหลือ 77,760 บาท
ขอโอนลด จำนวน 8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
งบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย
(2) รายการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 3,540 บาท
ขอโอนลด จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น)
(3) รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 11,762 บาท
ขอโอนลด จำนวน 11,700 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมน
งบดำเนินการ ประเภทค่าวัสดุ
(4) รายการ วัสดุสำนักงาน
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 17,644 บาท
ขอโอนลด จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
(5) รายการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้ 40,000 บาท คงเหลือ 40,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
(6) รายการ วัสดุอื่น ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
งบบุคลากร ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
(7) รายการ เงินเดือนพนักงาน (พนักงานเทศบาล)
ตั้งไว้ 588,000 บาท คงเหลือ 108,640 บาท
ขอโอนลด จำนวน 8,700 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
งบดำเนินการ ประเภทค่าตอบแทน
(8) รายการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
(9) รายการ ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 72,000 บาท คงเหลือ 33,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 25,200 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประเภท ค่าใช้สอย
(10) รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ตั้งไว้ 356,000 บาท คงเหลือ 48,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
/ (11) รายการ...

-48(11) รายการ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 86,784 บาท
ขอโอนลด จำนวน 86,700 บาท (แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ประเภท ค่าวัสดุ
(12) รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้ 120,000 บาท คงเหลือ 57,825 บาท
ขอโอนลด จำนวน 57,800 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
(13) รายการ วัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้ 200,000 บาท คงเหลือ 62,190 บาท
ขอโอนลด จำนวน 62,100 บาท (หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
(14) รายการ วัสดุสำรวจ ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์)
(15) รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(16) รายการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7
ตำบลแม่แฝกใหม่ ตั้งไว้ 749,000 บาท คงเหลือ 142,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 142,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
(17) รายการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12
ตำบลแม่แฝกใหม่ ตั้งไว้ 556,000 บาท คงเหลือ 556,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 556,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
(18) รายการ โครงการเปลี่ยนและปรับปรุงระบบประปาน้ำบาดาล
บนดอย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่แฝกใหม่
ตั้งไว้ 650,000 บาท คงเหลือ 650,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
(19) รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ 250,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
(20) รายการ เงินเดือนพนักงาน (พนักงานเทศบาล)
ตั้งไว้ 1,210,000 บาท คงเหลือ 228,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 23,700 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
(21) รายการ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 364,500 บาท คงเหลือ 62,100 บาท
ขอโอนลด จำนวน 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
งบดำเนินการ ประเภทค่าตอบแทน
(22) รายการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ 13,000 บาท คงเหลือ 10,600 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
/ ประเภท...
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(23) รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ตั้งไว้ 154,000 บาท คงเหลือ 106,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
ประเภท ค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น)
(24) รายการค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชการอาณาจักร
ตั้งไว้ 25,000 บาท คงเหลือ 17,949 บาท
ขอโอนลด จำนวน 17,900 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
(25) รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานกิจการประปา
หมู่บ้าน ตั้งไว้ 45,000 บาท คงเหลือ 2,034 บาท
ขอโอนลด จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
(26) รายการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ตั้งไว้ 120,000 บาท คงเหลือ 14,025.00 บาท
ขอโอนลด จำนวน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
(27) รายการ โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
(28) รายการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 3,310 บาท
ขอโอนลด จำนวน 3,300 บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประเภทค่าวัสดุ
(29) รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)
(30) รายการ ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต
ตั้งไว้ 18,500 บาท คงเหลือ 2,670 บาท
ขอโอนลด จำนวน 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย
(31) รายการ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 96,380 บาท
ขอโอนลด จำนวน 96,300 บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประเภท ค่าวัสดุ
(32) รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
/ (33) รายการ...
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ตั้งไว้ 60,000 บาท คงเหลือ 5,408.60 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,400 บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
(34) รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
(35) รายการ วัสดุเครื่องแต่งกาย
ตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
(36) รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
(37) รายการ วัสดุดับเพลิง
ตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์)
(38) รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
งบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย
(39) รายการ โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่แฝกใหม่
ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 4,450 บาท
ขอโอนลด จำนวน 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
(40) รายการ เงินเดือนพนักงาน (พนักงานเทศบาล)
ตั้งไว้ 931,860 บาท คงเหลือ 248,412 บาท
ขอโอนลด จำนวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
งบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น)
(41) รายการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 6,625 บาท
ขอโอนลด จำนวน 6,600 บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)
(42) รายการ โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 1,020 บาท
ขอโอนลด จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
(43) รายการ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 10,600 บาท
ขอโอนลด จำนวน 10,600 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
/ ประเภท...
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(44) รายการ วัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 16,549 บาท
ขอโอนลด จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
ประเภท ค่าสาธารณูปโภค
(45) รายการ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
(46) รายการ เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 4,00,000 บาท คงเหลือ 1,075,040 บาท
ขอโอนลด จำนวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
งบดำเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)
(47) รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ตั้งไว้ 154,000 บาท คงเหลือ 2,150 บาท
ขอโอนลด จำนวน 2,100 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
งบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น)
(48) รายการ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 14,400 บาท
ขอโอนลด จำนวน 14,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ประเภทค่าวัสดุ
(49) รายการ วัสดุสำนักงาน
ตั้งไว้ 41,190 บาท คงเหลือ 1,190 บาท
ขอโอนลด จำนวน 1,100 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
(50) รายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 1,000 บาท คงเหลือ 1,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
(51) รายการ วัสดุอื่น
ตั้งไว้ 1,000 บาท คงเหลือ 1,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
(52) รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 250,000 บาท คงเหลือ 1,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)
(53) รายการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
ตั้งไว้ 1,724,00 บาท คงเหลือ 6,040 บาท
ขอโอนลด จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
รวมขอโอนลด รายการที่ (1)-(53) จำนวน 2,700,000 บาท
(สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
/ กระผม...

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

-52กระผม ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก
ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยจะเป็ น ไปตามที่กองช่าง ได้ดำเนิ น การ
เกี่ยวกับการสืบราคาและกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของ
กองช่าง รายการที่ 2 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภท
ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) รายการ รถบรรทุกติดตั้ง
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน จำนวน 2,700,000 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่ งอยู่ ในส่ ว นของกองช่าง รายการที่ 2 โอนเพิ่ ม เพื่ อตั้ ง รายการ
ใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุม ชน งบลงทุ น ประเภทค่า ครุภั ณ ฑ์ (ครุภั ณ ฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง) รายการรถบรรทุกติด ตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า จำนวน 1 คัน
จำนวน 2,700,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มี
การเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 3
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
รายการ พัดลมอุตสาหกรรม 2 ใบพัด แบบติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว
จำนวน 14 เครื่อง จำนวน 54,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 2 ใบพัด แบบติดผนัง ขนาด
30 นิ้ ว จำนวน 14 เครื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ก าร
ประชาชนของอาคารโดมอเนกประสงค์ โดยจั ด หาตามราคาใน
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ของ
สำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2563
/ หน้าที่...

-53หน้าที่ 39 ลำดับที่ 30 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้ บริการประชาชน
ตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 54,000 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รายการ เงินเดือนพนักงาน (พนักงานเทศบาล) ตั้งไว้ 4,00,000 บาท
คงเหลือ (จากการโอนลดรายการอื่นแล้ว) จำนวน 985,040 บาท
ขอโอนลด จำนวน 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
กระผม ขอชี้แจงเพิ่มเติม ในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะของพัดลม
อุตสาหกรรม 2 ใบพัด แบบติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว โดยจะเป็นไป
ตามที่ ก องช่ า ง ได้ ด ำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การสื บ ราคาและกำหนด
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าว
นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของ
กองช่าง รายการที่ 3 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะ
และชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น
ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า และวิ ท ยุ ) รายการพั ด ลม
อุตสาหกรรม 2 ใบพัด แบบติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 14 เครื่อง
จำนวน 54,000 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่ งอยู่ในส่ ว นของกองช่าง รายการที่ 3 โอนเพิ่ ม เพื่ อตั้ ง รายการ
ใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุ ม ชน งบลงทุ น ประเภทค่ าครุภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ ไฟฟ้ า และวิ ท ยุ )
รายการ พัดลมอุตสาหกรรม 2 ใบพัด แบบติ ดผนัง ขนาด 30 นิ้ว
จำนวน 14 เครื่อง จำนวน 54,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่
เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
/ นาย...

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

-54ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 4
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
รายการ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
จำนวน 240,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน ของอาคารโดมอเนกประสงค์
โดยจัดหาตามราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญ ชีราคา
มาตรฐานครุภั ณ ฑ์ ข องสำนั กงบประมาณ ทั้ งนี้ ครุภั ณ ฑ์ ดั งกล่ าว
ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 31 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 240,000 บาท
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รายการ เงินเดือนพนักงาน (พนักงานเทศบาล) ตัง้ ไว้ 4,00,000 บาท
คงเหลือ (จากการโอนลดรายการอื่นแล้ว) จำนวน 931,040 บาท
ขอโอนลด จำนวน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
กระผม ขอชี้แจงเพิ่มเติม ในส่วนของคุณลั กษณะเฉพาะของเครื่อง
เสี ย งพร้ อ มอุ ป กรณ์ โดยจะเป็ น ไปตามที่ ก องช่ า ง ได้ ด ำเนิ น การ
เกี่ยวกับการสืบราคาและกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของ
กองช่าง รายการที่ 4 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะ
และชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น
ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) รายการ เครื่องเสียง
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จำนวน 240,000 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

-55สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของกองช่าง รายการที่ 4 โอนเพิ่ม เพื่ อตั้งรายการ
ใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณ ฑ์ (ครุภัณ ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
รายการเครื่ อ งเสี ย งพร้ อ มอุ ป กรณ์ จำนวน 1 ชุ ด จำนวน
240,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอ
และชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 5
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์อื่น)
รายการ เวทีสำเร็จรูป ยกพื้นสูง แบบแยกประกอบ จำนวน 64 ชุด
จำนวน 500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเวทีสำเร็จรูป ยกพื้นสูง แบบแยกประกอบ จำนวน
64 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ของอาคารโดม
อเนกประสงค์ โดยจัดหาตามราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ครุภัณฑ์
ดั ง กล่ า วปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่ ม เติม /เปลี่ ยนแปลง ฉบั บ ที่ 1/2563 หน้ าที่ 40 ลำดับ ที่ 32
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินการ
ประเภท ค่าใช้สอย (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น)
(1) รายการ โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลแม่แฝกใหม่
ตั้งไว้ 400,000 บาท คงเหลือ 187,007 บาท
ขอโอนลด จำนวน 187,000 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
(2) รายการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของเยาวชน
และประชาชน ตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ 43,750 บาท
ขอโอนลด จำนวน 43,750 บาท
(สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
/ ประเภท...

-56ประเภท ค่าวัสดุ
(3) รายการ วัสดุกีฬา ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 25,250 บาท
ขอโอนลด จำนวน 25,250 บาท
(สองหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(4) รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินการ
ประเภท ค่าใช้สอย
(5) รายการ โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
(6) รายการ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 21,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
(7) รายการ โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)
ตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
ขอโอนลด จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
(8) รายการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 2,205,700 บาท คงเหลือ 479,140 บาท
ขอโอนลด รายการที่ (1)-(8) จำนวน 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

นายนิพล นามวงค์

กระผม ขอชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของเวที
สำเร็ จ รู ป ยกพื้ น สู ง แบบแยกประกอบ จำนวน 64 ชุ ด โดยจะ
เป็นไปตามที่กองช่าง ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบราคาและกำหนด
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของ
กองช่าง รายการที่ 5 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะ
และชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น
ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ อื่น) รายการ เวทีสำเร็จรูป ยกพื้นสูง
แบบแยกประกอบ จำนวน 64 ชุด จำนวน 500,000 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
/ ที่ประชุม...

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

-57สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของกองช่าง รายการที่ 5 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการ
ใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุนประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณ ฑ์ อื่น) รายการ เวที
สำเร็จรูป ยกพื้นสูง แบบแยกประกอบ จำนวน 64 ชุด จำนวน
500,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอ
และชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 6
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน
30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่
2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้งาน
กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสั ญ ญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0
GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) มี ห น่ ว ยความจํ า แบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า
12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ส ามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
/- มี...

-58- มีห น่ว ยความจําหลั ก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี กว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่ น้ อ ยกว่า 2 TB หรือ ชนิ ด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่
น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรื อ ดี ก ว่ า
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามรายการ
ที่ 8 ของเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพื่ อ เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 1/2563 หน้ า ที่ 41 ลำดั บ ที่ 36
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 30,000 บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รายการ เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 4,00,000 บาท คงเหลือ (จากการโอนลดรายการอื่น)
จำนวน 691,040 บาท
ขอโอนลด จำนวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของ
กองช่าง รายการที่ 6 โอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) แผนงานเคหะ
และชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น
ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) รายการคอมพิ ว เตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จำนวน 30,000 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
/ นาย...

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

-59ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของกองช่าง รายการที่ 6 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุ น ประเภทค่ า ครุภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ) รายการ
คอมพิ ว เตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จำนวน 30,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียด
ตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 7
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ
ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 6,300 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ
กระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้งานของกองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet Printer)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า
20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามรายการ
ที่ 43 ของเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563 (ประกาศ ณ วัน ที่ 12
พฤษภาคม 2563) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพื่อเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 37
/ สอดคล้อง...

-60สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 6,300 บาท
(หกพันสามร้อยบาทถ้วน)

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รายการ เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 4,00,000 บาท คงเหลือ (จากการโอนลดรายการอื่น)
จำนวน 661,040 บาท
ขอโอนลด จำนวน 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของ
กองช่าง รายการที่ 7 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทค่า
ครุภั ณ ฑ์ (ครุภั ณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ) รายการเครื่องพิ ม พ์ แบบฉีดหมึ ก
(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน
6,300 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของกองช่าง รายการที่ 7 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการ
ใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุ ม ชน งบลงทุ น ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ วเตอร์ )
รายการเครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบฉี ด หมึ ก (Inkjet Printer) สำหรั บ
กระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 6,300 บาท ทั้งนี้
รายละเอี ย ดตามที่ เทศบาลฯ ได้ มี ก ารเสนอและชี้ แ จงต่ อ สภา
เทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 8
/ โอน...

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

-61โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำรวจ)
รายการ ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน จำนวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน สำหรับใช้งานกองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ทั้งนี้ ราคาและคุณ ลักษณะของครุภัณฑ์
จั ด หาตามราคาในท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากไม่ มี ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุ ภั ณ ฑ์ ข องสำนั ก งบประมาณ และครุ ภั ณ ฑ์ ดั งกล่ า วปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 29 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
เชี ย งใหม่ ข้ อ 6 การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รายการ เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 4,00,000 บาท คงเหลือ (จากการโอนลดรายการอื่น)
จำนวน 654,740 บาท
ขอโอนลด จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของ
กองช่าง รายการที่ 8 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะ
และชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น
ประเภทค่ า ครุภั ณ ฑ์ (ครุภั ณ ฑ์ ส ำรวจ) รายการ ล้ อ วั ด ระยะทาง
จำนวน 1 อัน จำนวน 15,000 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของกองช่าง รายการที่ 8 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการ
ใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำรวจ) รายการล้อ
วัดระยะทาง จำนวน 1 อัน จำนวน 15,000 บาท
/ ทั้งนี.้ ..

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

-62ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภา
เทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 9
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำรวจ)
รายการ ไม้สต๊าฟ จำนวน 1 อัน จำนวน 3,000 บาท
เพื่ อเป็นค่าจัดซื้อ ไม้สต๊าฟ จำนวน 1 อัน สำหรับใช้งานกองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์
จัดหาตามราคาในท้อ งถิ่น เนื่อ งจากไม่มีในบั ญ ชีราคามาตรฐาน
ครุภั ณ ฑ์ ของสำนั กงบประมาณ และครุ ภั ณ ฑ์ ดังกล่ าวปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 34 สอดคล้ อ งยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รายการ เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 4,00,000 บาท คงเหลือ (จากการโอนลดรายการอื่น)
จำนวน 639,740 บาท
ขอโอนลด จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของ
กองช่าง รายการที่ 9 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะ
และชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น
ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำรวจ) รายการไม้สต๊าฟ จำนวน 1 อัน
จำนวน 3,000 บาท ไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
/ ที่ประชุม...

ที่ประชุม

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

-63สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งอยู่ในส่วนของกองช่าง รายการที่ 9 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการ
ใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณ ฑ์ (ครุภัณ ฑ์สำรวจ) รายการ
ไม้สต๊าฟ จำนวน 1 อัน จำนวน 3,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียด
ตามที่เทศบาลฯ ได้มีการเสนอและชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 10
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว จำนวน 3,500 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้งานกองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์
จัดหาตามราคาในท้อ งถิ่น เนื่อ งจากไม่มีในบั ญ ชีราคามาตรฐาน
ครุภั ณ ฑ์ ของสำนั กงบประมาณ และครุ ภั ณ ฑ์ ดังกล่ าวปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 35 สอดคล้ อ งยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 3,500 บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รายการ เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 4,00,000 บาท คงเหลือ (จากการโอนลดรายการอื่น)
จำนวน 636,740 บาท
ขอโอนลด จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่ าวตามที่ผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของ
กองช่าง รายการที่ 10 โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะ
และชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น
ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ สำนักงาน) รายการ เก้าอี้สำนักงาน
จำนวน 1 ตัว จำนวน 3,500 บาท ไปแล้ว
/ ประเภท...

ที่ประชุม
นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

-64สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรื อมีข้อเสนอแนะใน
การเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการเสนอโอนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แ ม่ค รัว มีม ติอนุ มัติ ให้ เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ซึ่งอยู่ในส่วนของกองช่าง รายการที่ 10 โอนเพิ่ม เพื่อตั้ง
รายการใหม่ แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
เคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
รายการ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว จำนวน 3,500 บาท ทั้งนี้
รายละเอี ย ดตามที่ เทศบาลฯ ได้มี ก ารเสนอและชี้ แ จงต่ อ สภา
เทศบาลฯ แล้ว
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าวขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองช่าง
รายการที่ 11
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำรวจ)
รายการ เทปวัดระยะ จำนวน 1 อัน จำนวน 7,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้งานกองช่าง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์
จัด หาตามราคาในท้อ งถิ่น เนื่อ งจากไม่มีในบั ญ ชีราคามาตรฐาน
ครุภั ณ ฑ์ ของสำนั กงบประมาณ และครุ ภั ณ ฑ์ ดังกล่ าวปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 33 สอดคล้ อ งยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
ขอโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 7,000 บาท
(เจ็ดพันบาทถ้วน)
โดยพิจารณาโอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รายการ เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 4,00,000 บาท คงเหลือ (จากการโอนลดรายการอื่น)
จำนวน 633,240 บาท
ขอโอนลด จำนวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
/ระเบียบ...

-65ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.5 ญัตติการอุทิศพัสดุ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรณี
การอุทิศพัสดุให้แก่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สำหรับใช้งานใน
ส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
นายนิพล นามวงค์

นายดนุพิทย์ เทวิน

ประธานสภาฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.5
ญัตติการอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ แก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรณีการอุทิศ พัสดุให้แก่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
สำหรั บ ใช้ งานในส่ วนของงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
สำนักปลัดเทศบาล
ขอเชิญรองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว
เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ
รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าวด้วยงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว ได้ มี บั น ทึ ก
ข้อความ ที่ ชม 55801 /- ลงวัน ที่ 5 มิถุน ายน 2563 แจ้งว่างาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการประสานงานจากผู้ที่มีความ
ประสงค์จะอุทิศพัสดุให้แก่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เพื่อใช้ ประโยชน์
แก่งานราชการ ในส่วนของงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม
จำนวน 4 รายการ
1. เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
2. สว่าน จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องเป่าลม รุ่น EB 985 จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องเป่าลม รุ่น BA 750P จำนวน 1 เครื่อง
ทั้งนี้ เกี่ยวกับกรณีการอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ แก่หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ชม 0023.5/ว
767 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางวินิจฉัยข้อหารือตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ระบุว่าด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ กรมบั ญ ชี ก ลาง ได้
วิ นิ จ ฉัย ในประเด็น การรับ มอบพั ส ดุที่ มี ผู้ อุทิ ศ ให้ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นว่าตามพระราชบัญ ญั ติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3
/ บัญญัติ...

-66บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเ กี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ
และข้อ กำหนดใดๆ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั งคั บ แห่ ง
บั ญ ญั ติ นี้ ” ซึ่ งตามมาตรา 3 มี เจตนารมณ์ ให้ ย กเลิ ก บทบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับพัสดุกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการจั ดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่ากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือเป็นผู้มอบให้ดูแลพัสดุนั้น
ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะรั บ เอาพั ส ดุ ห รื อ สิ ท ธิ นั้ น ๆ ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่
อย่ า งไรก็ ดี ห ลั ง จากที่ ได้ รั บ พั ส ดุ ม าแล้ ว จะต้ อ งดำเนิ น การตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ต่อไป
ดังนั้น ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งนี้
เทศบาลฯ จึ งขอสมาชิ ก สภาฯ ได้ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การให้ ค วาม
เห็ น ชอบในการอุ ทิ ศ พั ส ดุ ให้ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ แ ก่ ห น่ ว ยการบริ ห าร
ราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับรายละเอียดของการอุทิศพัสดุ กระผม
ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ
นายชุมพล ตระกูลวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวชี้แจงรายละเอียดการอุทิศพัสดุให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรณี การ
อุทิศพัสดุให้แก่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สำหรับใช้งานในส่วน
ของงานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย นั้ น เนื่ อ งจากเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์จากผู้อุทิศพัสดุ
ให้ แก่เทศบาลฯ ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
พิ จ ารณา ที่ ได้ แ นบไปพร้ อ มกั บ หนั งสื อ นั ด ประชุ ม สภาฯ เพื่ อ ให้
สมาชิกสภาฯ รับทราบล่วงหน้า และเพื่อให้การอุทิศพัสดุ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ซึ่งนอกจากจะต้องปฏิบั ติตามแนวทางของหนั งสื อ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 แล้ว เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัส ดุที่มีผู้ อุทิ ศให้ แก่เทศบาล
ตำบลเจดีย์ แม่ครัว เพื่ อทำหน้าที่ในการตรวจสอบพั ส ดุที่ มีผู้ อุทิ ศ
ให้แก่เทศบาลฯ รวมจำนวน 4 รายการ โดยคณะกรรมการฯ ได้ทำ
หน้ า ที่ ต รวจสอบพั ส ดุ ฯ พร้ อ มเสนอรายงานและความเห็ น แก่
ผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ เสนอต่ อ สภาเทศบาลฯ พิ จ ารณาในการให้ ค วาม
เห็นชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายการที่ 1 เลื่ อ ยโซ่ ย นต์ จำนวน 1 เครื่ อ ง ผู้ ขออุ ทิ ศ พั ส ดุ ให้
เทศบาลฯ คือ นางศิริพ ร เจริญ สุ ข อยู่บ้ านเลขที่ 191 หมู่ที่ 3
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จากการตรวจสอบพัสดุ เลื่อยโซ่ยนต์ มีคุณลักษณะ ดังนี้
/- เป็น...

-67- เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ มิตซู ควายเหล็ก รุ่น ZB-3800A
หมายเลขเครื่อง HS 0077274
- กำลังแรงม้า 0.9 HP
- แผ่นบังคับโซ่มีขนาด 11.5 BAR
- ความเร็วรอบ 3000 rpm
- เครื่องยนต์ 38 cc.
- ใช้น้ำมันเบนซิน 95 หรือแก๊สโซฮอลล์ 91 , 95
- น้ำมันบาร์เลื่อยโซ่ ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 40
ทั้งนี้ เลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าว เป็นของใหม่ ไม่ได้ผ่ านการใช้
งานมาก่ อน มี ความครบถ้ว นสมบู รณ์ ของตัว เครื่ องและอุป กรณ์
ประกอบ และไม่ติดเงื่อนไขหรือภาระผูกพันใดๆ กับผู้อุทิศพัสดุ อีก
ทั้งเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่ มีกำลั งแรงม้า 0.9 HP และแผ่นบังคับโซ่มี
ขนาด 11.5 BAR ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องขอใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
และเงื่อ นไขตามกฎกระทรวงกำหนดลั ก ษณะเลื่ อ ยโซ่ ย นต์ แ ละ
ส่ ว นประกอบของเลื่ อยโซ่ย นต์ พ.ศ.2555 ลงวันที่ 18 ตุล าคม
2555 ข้อ 2 ที่ระบุไว้ ดังนี้
ข้อ 2 “เลื่อยโซ่ยนต์” หมายความว่า
(๑) เครื่องมือสําหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติด
กับ โซ่ ซึ่ งขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยกําลั ง เครื่อ งจัก รกลที่ ผ ลิ ต และประกอบ
สํ าเร็จรูป เพื่ อการใช้ งานที่ มีต้ นกํ าลั งตั้งแต่ห นึ่ งแรงม้า โดยมีแผ่ น
บังคับโซ่ ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว
(๒) ส่วนหนึ่ งส่ วนใดที่เป็ น ส่วนประกอบของเครื่องมือตาม
(๑) ดังต่อไปนี้
(ก) เครื่อ งจั กรกลต้ น กํ าลั งที่ มี การออกแบบตั ว เครื่ อ งและ
อุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องให้มีลักษณะ หรือสภาพเพื่อนํามาประกอบ
เป็นเครื่องมือตาม (๑) โดยเฉพาะ ที่มีต้นกําลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า
(ข) แผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว
รายการที่ 2 สว่าน จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขออุทิศพัสดุ ให้เทศบาลฯ คือ
นางศิริพรเจริญ สุ ข อยู่ บ้ านเลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จากการตรวจสอบพัสดุ สว่าน มีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นสว่าน ROTARY HAMMER ยี่ห้อ SUN-FLOWER
รุ่น SFRH-26-E
- คุณภาพกำลังไฟฟ้า (voltage/frequency) 220 V/50Hz
- การใช้พลังงานไฟฟ้า (input power) 800 W
- ความเร็วรอบ (no. load speed) 0-900 RPM
- ขนาด (chuck size) 26 mm.
ทั้งนี้ สว่านดังกล่าว เป็นของใหม่ ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อน
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบและไม่ติด
เงื่อนไขหรือภาระผูกพันใดๆ กับผู้อุทิศพัสดุ
/ รายการ...

-68รายการที่ 3 เครื่องเป่าลม จำนวน 1 เครื่อง รุ่น EB 985 ผู้ขออุทิศ
พัสดุให้เทศบาลฯ คือนายภานุ เจริญสุข อยู่บ้านเลขที่ 334 หมู่ที่ 3
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จากการตรวจสอบพั สดุ เครื่องเป่าลม รุ่น EB 985 มีคุณ ลักษณะ
ดังนี้
- เป็นเครื่องเป่าลม ยี่ห้อ ASUKA รุ่น EB 985
- ขนาดของเครื่อง 510 x 390 x 570 cm.
- น้ำหนักเครื่อง 11 kg.
- กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 3.7 kw.
- แรงดันลม 1740 m3/h (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)
ทั้งนี้ เครื่องเป่าลมดังกล่าว เป็นของใหม่ ไม่ได้ผ่านการใช้
งานมาก่ อ น มี ค วามครบถ้ ว นสมบู รณ์ ข องตั ว เครื่อ งและอุ ป กรณ์
ประกอบ และไม่ติดเงื่อนไขหรือภาระผูกพันใดๆ กับผู้อุทิศพัสดุ
รายการที่ 4 เครื่องเป่าลม จำนวน 1 เครื่อง โดนเป็นเครื่องเป่าลม
รุ่น AB 750P ผู้ขออุทิศหรือบริจาคพัสดุ คือ นายภานุ เจริญสุข อยู่
บ้านเลขที่ 334 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่
จากการตรวจสอบพัสดุ เครื่องเป่าลม รุ่น BA 750P มีคุณลักษณะ
ดังนี้
- เป็นเครื่องเป่าลม ยี่ห้อ ASUKA รุ่น BA 750P
- ขนาดของเครื่อง 510 x 390 x 570 cm.
- น้ำหนักเครื่อง 11 kg.
- กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 3.7 kw.
- แรงดันลม 1740 m3/h (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)
ทั้งนี้ เครื่องเป่าลมดังกล่าว เป็นของใหม่ ไม่ได้ผ่านการใช้
งานมาก่ อ น มี ค วามครบถ้ ว นสมบู รณ์ ข องตั ว เครื่อ งและอุ ป กรณ์
ประกอบ และไม่ติดเงื่อนไขหรือภาระผูกพันใดๆ กับผู้อุทิศพัสดุ
นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว ตามที่รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
รักษาราชการแทนปลัด เทศบาล ปฏิบั ติห น้า ที่ น ายกเทศมนตรี
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้เสนอญัตติและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
ได้ชี้แจงรายละเอียดของการอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรณีการอุทิศพัสดุให้แก่เทศบาล
ตำบลเจดี ย์ แ ม่ค รั ว สำหรั บ ใช้ งานในส่ วนของงานป้ องกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย รวมจำนวน 4 รายการไปแล้ว ลำดับต่อไป
กระผมขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเรียงลำดับที่ละรายการ จน
ครบจำนวน 4 รายการ และหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรื อ มี ข้ อ เสนอแนะในเรื่ อ งดั ง กล่ า วก็ ข อเชิ ญ อภิ ป รายและ
เสนอแนะได้ตามลำดับ
/ นาย...

นายนิพล นามวงค์

-69ประธานสภาฯ กล่าว การอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น กรณี ก ารอุ ทิ ศ พั ส ดุ ใ ห้ แ ก่ เทศบาล
ตำบลเจดี ย์ แ ม่ค รั ว สำหรั บ ใช้ งานในส่ วนของงานป้ องกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
รายการที่ 1 เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด
ตามที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้มีการเสนอและชี้แจงไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
อุทิศพัสดุ รายการที่ 1 หรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะ
อภิ ป รายหรือ มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การอุ ทิ ศ พั ส ดุ รายการที่ 1
เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มี ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกั บ การอุ ทิ ศ พั ส ดุ รายการที่ 1 เลื่ อ ยโซ่ ยนต์
จำนวน 1 เครื่อง แล้ว กระผมขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติในเรื่อง
ดังกล่าวต่อไป

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว รับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ รายการที่ 1 เลื่อยโซ่ยนต์
จำนวน 1 เครื่อง โดยผู้อุทิศพัสดุให้ คือ นางศิริพร เจริญสุข อยู่
บ้ า นเลขที่ 191 หมู่ ที่ 3 ตำบลแม่ แ ฝกใหม่ อำเภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้
เสนอและชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว การอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น กรณี ก ารอุ ทิ ศ พั ส ดุ ใ ห้ แ ก่ เทศบาล
ตำบลเจดี ย์ แ ม่ค รั ว สำหรั บ ใช้ งานในส่ วนของงานป้ องกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
รายการที่ 2 สว่า น จำนวน 1 เครื่อง โดยมีร ายละเอียดตามที่
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้มีการเสนอและชี้แจงไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
อุทิศพัสดุ รายการที่ 2 หรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะ
อภิ ป รายหรือ มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การอุ ทิ ศ พั ส ดุ รายการที่ 2
สว่าน จำนวน 1 เครื่อง

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอุทิศพัสดุ รายการที่ 2 สว่าน จำนวน 1
เครื่อง แล้ ว กระผมขอให้ ส มาชิ กสภาฯ ได้ ล งมติ ในเรื่อ งดั งกล่ าว
ต่อไป
/ ที่ประชุม...

ที่ประชุม

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายนิพล นามวงค์

-70สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว รับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ รายการที่ 2 สว่าน จำนวน
1 เครื่อง โดยผู้อุทิศพัสดุให้ คือ นางศิริพร เจริญสุข อยู่บ้านเลขที่
191 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ตามที่เจ้า หน้ าที่เทศบาลตำบลเจดีย์แ ม่ค รัว ได้เสนอและชี้ แ จง
รายละเอียดไปแล้ว
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ประธานสภาฯ กล่าว การอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น กรณี ก ารอุ ทิ ศ พั ส ดุ ใ ห้ แ ก่ เทศบาล
ตำบลเจดี ย์ แ ม่ค รั ว สำหรั บ ใช้ งานในส่ วนของงานป้ องกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
รายการที่ 3 เครื่องเป่าลม รุ่น EB 985 จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้มีการเสนอและ
ชี้แจงไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
อุทิศพัสดุ รายการที่ 3 หรือไม่ หากมีขอเชิญ
สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะ
อภิ ป รายหรือ มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การอุ ทิ ศ พั ส ดุ รายการที่ 3
เครื่องเป่าลม รุ่น EB 985 จำนวน 1 เครื่อง
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอุทิศพัสดุ รายการที่ 3 เครื่องเป่าลม รุ่น
EB 985 จำนวน 1 เครื่อง แล้ว กระผมขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ลงมติ
ในเรื่องดังกล่าวต่อไป
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว รับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ รายการที่ 3 เครื่องเป่าลม
รุ่น EB 985 จำนวน 1 เครื่อง โดยผู้อุทิศพัสดุให้ คือ นายภานุ
เจริญสุข อยู่บ้านเลขที่ 334 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ประธานสภาฯ กล่าว การอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น กรณี ก ารอุ ทิ ศ พั ส ดุ ใ ห้ แ ก่ เทศบาล
ตำบลเจดี ย์ แ ม่ค รั ว สำหรั บ ใช้ งานในส่ วนของงานป้ องกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
รายการที่ 4 เครื่องเป่าลม รุ่น BA 750P จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้มีการเสนอและ
ชี้แจงไปแล้ว
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
อุทิศพัสดุ รายการที่ 4 หรือไม่ หากมีขอเชิญ
/ ที่ประชุม...

ที่ประชุม

นายนิพล นามวงค์

ที่ประชุม

นายนิพล นามวงค์

นายดนุพิทย์ เทวิน

-71สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะ
อภิ ป รายหรือ มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การอุ ทิ ศ พั ส ดุ รายการที่ 4
เครื่องเป่าลม รุ่น BA 750P จำนวน 1 เครื่อง
ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอุทิศพัสดุ รายการที่ 4 เครื่องเป่าลม รุ่น
BA 750P จำนวน 1 เครื่อง แล้ว กระผมขอให้สมาชิ กสภาฯ ได้ลง
มติในเรื่องดังกล่าวต่อไป
สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว รับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ รายการที่ 4 เครื่องเป่าลม
รุ่น BA 750P จำนวน 1 เครื่อง โดยผู้อุทิศพัสดุให้ คือ นายภานุ
เจริญสุข อยู่บ้านเลขที่ 334 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
ญัตติที่เสนอใหม่ 3.6 ญัตติขอพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าดำเนินการ
วางท่อจ่ายน้ำประปา ให้ผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
และการขออนุญ าตก่อสร้างโรงสูบน้ำวางท่อชักน้ำดิ บ ของบริษัท
ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 3.6 ญัตติขอ
พิจารณาเกี่ยวกับการเข้าดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำประปา ให้ผู้ใช้
น้ำในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และการขออนุญาตก่อสร้าง
โรงสูบน้ำวางท่อชักน้ำดิบ ของบริษัทไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
ขอเชิ ญ รองปลั ด เทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว รั ก ษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว เสนอ
และชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ
รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าวญัตติที่เสนอใหม่
ข้อ 3.6 เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้นำทุกท่าน เชื่อว่าที่ผ่านมาทุกท่าน
คงได้รับทราบเรื่องราว ความเป็นมาเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบผลิต
น้ำประปา บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แฝกใหม่ ซึ่งบริษัทไฮโดรเท็ค
จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ ในสมัย ท่านนายกเทศมนตรีตำบล
เจดีย์แม่ครัว ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น และจากการดำเนินการใน
เรื่องดังกล่าวที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
และระเบียบราชการ ผลสรุปคือ กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ให้ท่าน
พ้นจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ยังคงมี
การยื่นเรื่องเพื่อขอเข้าดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำประปา ให้ผู้ใช้น้ำใน
เขตเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และการขออนุญาตก่อสร้างโรงสูบน้ำ
วางท่อชักน้ำดิบ เพื่อการผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ซึ่งจากที่กระผมได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
/ กับ...

-72กับการขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาของบริษัทไฮโดรเท็ค
จำกัด (มหาชน) มีข้อสังเกตว่าบริษัทฯ ได้ขอรับสัมปทาน โดยระบุ
การใช้แหล่งน้ำจากแหล่งขุมเหมือง และบ่อเก็บน้ำ โดยเฉพาะการใช้
น้ำจากบ่อเก็บน้ำ ที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขยายน้ำดิบกับเจ้าของ
ที่ ดิ น โดยจะสู บ น้ ำ ดิ บ จากบ่ อ เก็ บ น้ ำ ดั ง กล่ า วไปใช้ ในการผลิ ต
น้ำประปา แต่ตามที่บริษัทไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ยื่นเรื่องพร้อม
เอกสารประกอบ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างโรงสูบน้ำวางท่อชักน้ำดิบนั้น
มีการระบุแหล่งน้ำดิบ สำหรับใช้ในระบบผลิตน้ำประปา เป็นแม่น้ำปิง
2 ที่ คือบริเวณพื้นที่ติดกับสนามลูกเสือของท่านอาจารย์ปรีดาและ
บริเวณพื้นที่ของอดีตนายกเทศมนตรีท่านจำเนียร ขันไข ซึ่งแหล่งน้ำ
ทั้ ง 2 ที่ กระผมมี ค วามเห็ น ว่ า การดำเนิ น การดั ง กล่ า วบริ ษั ท ฯ
จะต้ องใช้ แ หล่ งน้ ำดิ บ ให้ เป็ น ไปตามที่ ระบุ ต ามเอกสารที่ บ ริษั ท ฯ
ขอรับสัมปทานและได้ทำสัญญาไว้แล้ว
สำหรั บ การวางท่ อ จ่ า ยน้ ำ ประปาของบริ ษั ท ไฮโดรเท็ ค
จำกัด (มหาชน) การดำเนินงานบริษัทฯ จะมีการขุดถนนในเขตพื้นที่
รับ ผิ ด ชอบของเทศบาลตำบลเจดี ย์ แม่ ค รัว ด้ ว ย ซึ่ งการขุ ด ถนนมี
กฎหมายบังคับใช้และควบคุม คือ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.
2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549) กฎหมายดังกล่าว
ระบุประเภทของทางหลวง ประกอบด้วยทางหลวงพิเศษ, ทางหลวง
แผ่นดิน, ทางหลวงชนบท, ทางหลวงท้องถิ่น และทางหลวงสัมปทาน
ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญ าตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทาง
หลวงแต่ละประเภทก่อนการดำเนินงาน โดยเฉพาะถนนหรือเส้นทาง
ที่บริษัทฯ จะทำการวางท่อจ่ายน้ำประปา เช่น เส้นทางพื้นที่หมู่ที่ 7
บ้ านวังขุม เงิน กรณี ถนนที่ เป็ น ทางหลวงท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งมี ก ารขึ้ น
ทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นอย่างถูกต้อง ถนนทุกเส้นทางในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลฯ ไม่ได้หมายความว่าถนนทุกเส้นจะเป็นทาง
หลวงท้องถิ่น หากไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ก็ไม่ใช่ทางหลวงท้องถิ่น ผู้ขอ
อนุญ าตขุดถนนก็ต้องยื่ นเรื่องขออนุ ญ าตกับ หน่ว ยงานอื่ นซึ่งเป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลถนนหรื อ เส้ น ทางดั ง กล่ า ว ในการดำเนิ น การ
เกี่ยวกับการขออนุญาต อนุมัติเรื่องต่างๆ จะมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และหนังสือของราชการ กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ ในการบังคับใช้
ควบคุมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่
สามารถกระทำได้
การเสนอญัตติโดยท่านปลัดดวงเด่น ศรีบุรี ในฐานะที่ท่าน
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว เพื่อขอสภาเทศบาลฯ
พิจารณาเกี่ยวกับการเข้าดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำประปา ให้ผู้ใช้น้ำ
ในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และการขออนุญาตก่อสร้างโรงสูบ
น้ำวางท่อชักน้ำดิบ ของบริษัทไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้
ส่วนหนึ่งของการเสนอเรื่องคือประเด็นการขอความคิดเห็นของผู้นำ
ชุมชน เนื่อ งจากเป็ นเรื่องที่ ส ำคัญ เกี่ยวข้องกับ ประชาชนในพื้น ที่
โดยตรงและเท่าที่กระผมทราบคือกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ระบบผลิตน้ำประปา ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข
/ ตาม...

-73ตามที่กฎหมายและระเบียบราชการกำหนดไว้ ท่านก็ไม่เห็นด้วยที่จะ
อนุ ญ าตหรือ อนุ มั ติ และในความคิด เห็ น ของกระผมในฐานะรอง
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รักษาราชการแทนปลั ดเทศบาล
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ น ายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์ แม่ ครัว ในเรื่องที่ บ ริษั ท
ไฮโดรเท็ ค จำกั ด (มหาชน) ยื่ นเรื่องแจ้งความประสงค์ ในการขอ
อนุญาตเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว คือ มีแนวทางแยกเป็น 2 ประเด็น
ประเด็นแรก เรื่องของความถูกต้อง – ไม่ถูกต้อง
ประเด็นที่สอง เรื่องของการขออนุญาต
ทั้ง 2 ประเด็นต้องมีความสัมพันธ์กัน ต้องมีเหตุมีผลตาม
ข้อเท็จจริง เราต้องเข้าถึงข้อกฎหมายรวมกับข้อเท็จจริงที่ชัดเจน
อย่ างไรก็ ตามเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ ได้ มี ก ารเสนอญั ต ติแ ละ
เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน
ของกองช่าง ขอให้ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

นายนิพล นามวงค์

ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าวชี้แจงเพิ่มเติม บริษัทไฮโดรเท็ค จำกัด
(มหาชน) ยื่นเรื่องมายังเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 2 เรื่อง
1. การขอเข้าดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำประปา ให้ผู้ใช้น้ำใน
เขตเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
2. การขออนุญาตก่อสร้างโรงสูบน้ำวางท่อชักน้ำดิบ เพื่อใช้
สำหรับระบบการผลิตน้ำประปา
โดยจุดที่บริษัทฯ จะดำเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ำวางท่อชัก
น้ำดิบคือบริเวณที่ดินของนายจำเนียร ขันไข หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก
และบริเวณที่ดินของนางวราภรณ์ สุพิทยภรณ์พงศ์ หรือบริเวณค่าย
ชุมจิต หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ซึ่งบริษัทฯ จะทำการสูบน้ำจากแม่น้ำปิง
ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนำมาผลิตน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านวังขุม
เงิน ตามที่กองช่างได้ตรวจเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง และได้มี
การแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบถึงการดำเนินการ เอกสารของบริษัทฯ
ที่ยื่น มาครบถ้วนตามพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ มอาคาร พ.ศ.2522
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ.2558) ซึ่งการอนุญ าตหรือไม่
อนุญาตต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ รับทราบ และการวางท่อในเขตพื้นที่
เทศบาลฯ การอนุญาต แยกเป็น 2 ส่วน
1. ทางสาธารณประโยชน์ เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ทางหลวงท้อ งถิ่น ที่เทศบาลฯ ได้รับ การขึ้น ทะเบี ยนไว้
เป็นอำนาจของผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งก็คือนายกเทศมนตรี
ตามที่กฎหมายกำหนด
การขออนุญาตวางท่อ ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ผู้ อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น กำหนด และหากผู้ ขออนุ ญ าตไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นสามารถเพิกถอน
ใบอนุญาตได้ตามอำนาจหน้าที่
ประธานสภาฯ กล่าวเรื่องของประปาเอกชนตามที่ได้มีการเสนอและ
ชี้แจงในครั้งนี้ สภาเทศบาลฯ ไม่เคยได้รับเรื่องหรือการเสนอเพื่ อ
พิจารณาในเรื่องดังกล่าวมาก่อนแต่อย่างใด
/ และ...

-74และการประชุ ม สภาเทศบาลฯ ครั้งนี้ ผู้ ยื่ น เสนอญั ต ติ โดยตรงคื อ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว ซึ่งท่าน
ไม่อยู่ อย่างที่ทุกท่านทราบกันแล้วว่าท่านป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาล ไม่สามารถที่จะมาชี้แจงให้ทุกท่า นได้รับรู้ในเจตจำนง
ของท่านได้ กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาลฯ ได้ทำตามอำนาจ
หน้าที่ คือการนำญัตติที่เสนอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ
เนื่องจากกระผมเห็นว่าการเสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่
สำคัญ โดยจะมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกั บ
ประชาชนและชุมชนโดยตรงอย่างไรบ้างนั้น ก็ต้องมีการเสนอต่อที่
ประชุมสภาฯ เพื่อปรึกษาหารือกัน
นายเดช ปันเมา

สมาชิกสภาฯ กล่าว ถ้าให้เสนอความคิดเห็น กระผมมีความคิดเห็นว่า
ที่ผ่ านมาขั้น ตอนการดำเนิ น การเกี่ย วกับ ระบบผลิ ตน้ ำประปาของ
เอกชน ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบราชการ ก่อนที่
บริษัทฯ จะมายื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา พื้นที่
หมู่ที่ 7 ได้มีการประชาคม หรือการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องใน
หมู่ บ้ านหรือพี่ น้ อ งในพื้ น ที่ ต ำบลแม่ แฝกใหม่ อย่ างถูก ต้ องหรือ ไม่
ผลประโยชน์ที่แท้จริงใครได้รับ ทุกท่านคงรับทราบกันมาพอสมควร
หากขาดแคลนน้ำกันจริงๆ ทุกหมู่บ้านจะต้องไม่มีน้ำใช้ แต่ที่ทุกท่าน
เห็นคือหมู่บ้านในพื้นที่ของเรามีน้ำประปาใช้กันทุกหมู่บ้าน และราคา
น้ำประปาของเอกชน จะมีราคาถูกกว่าน้ำประปาของหมู่บ้านหรือไม่
เท่ าที่ ท ราบข้ อมู ล คื อจะมี ราคาที่ เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี กรณี ของแหล่ งน้ ำที่
บริษัทฯ จะใช้ เพื่อนำน้ำดิบไปผลิตน้ำประปานั้น เดิมคือจะใช้น้ำจาก
คลองชลประทาน ก่อนที่จะใช้น้ำจากแม่น้ำปิง ซึ่งการเปลี่ยนจากการ
ใช้ น้ ำ ในคลองชลประทานมาเป็ น แม่ น้ ำ ปิ ง ก็ เนื่ อ งจากเสี ย งของ
ประชาชนที่ไม่ต้องการให้ บริษัทฯ ใช้น้ำคลองชลประทาน เป็น การ
แย่ ง น้ ำ หรื อ ทำให้ ป ระชาชนผู้ ใ ช้ น้ ำ คลองชลประทาน มี น้ ำ ใช้ ไ ม่
เพียงพอต่อความต้องการ ที่ผ่านมาเรามีบทเรียนกันมาแล้วในหลายๆ
เรื่อง ขอให้ทุกท่านได้คิดทบทวนถึงบทเรียนที่ได้รับ และอีกประเด็นที่
สำคัญในการอนุญาตก่อสร้างโรงสูบน้ำวางท่อชักน้ำดิบ เพื่อการผลิต
น้ำประปาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หาก
ประชาชนหรือหมู่บ้านในตำบลเราเห็นชอบที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการ
แล้ว ทุกท่านต้องไม่ลืมว่าอีกฝั่งของแม่น้ำปิง คือเขตพื้นที่ของเทศบาล
ตำบลขี้เหล็ก เขาจะตกลงหรือเห็ น ชอบให้ มีการดำเนิ นการในเรื่อง
ดังกล่าวหรือไม่ ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

นายกำธร วงค์นำ

สมาชิกสภาฯ กล่าวเรื่องของประปานี้ ได้มีการปรึกษาหารือกันเริ่ม
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ซึ่งขณะนั้นอยู่ในช่วงที่ท่านจำเนียร ขันไข
ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี มาในปี พ.ศ.2555 ในสมัยอดีตท่าน
/ นายก...

-75นายกเทศมนตรี คือ ท่านพงค์ศักดิ์ ศิริ กระผมไม่เห็นด้วยกับการเก็บ
ค่าน้ ำประปา ที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี ในการประชุมสภาฯ วันนี้ ได้มีการ
เสนอเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีก กระผมมีข้อสงสัยอยู่ 2 ประเด็น คือ
1. การทำสัญญา ชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบราชการ
หรือไม่
ในประเด็น ที่ 1 นี้ ขอให้ ท่ านรองปลั ดเทศบาลฯ ได้ตอบ
พร้อมอธิบายประเด็นดังกล่าวนี้ให้สภาฯ รับทราบด้วยครับ
2. การเข้ า มาทำในพื้ น ที่ ต ำบลแม่ แ ฝกใหม่ เรื่ อ งของ
ประชาคม ผู้ ป ระกอบการได้มีการติดต่อกั บเจ้าของที่ดิน คือ ท่าน
จำเนียรฯ และท่านอาจารย์ปรีดาฯ หรือเจ้าของที่ดิน ซึ่งจริง ๆ แล้ว
ที่ดินจะเป็นของใครนั้นไม่สำคัญเท่ากับความถูกต้อง ความถูกต้อง
ต้องมาก่อนเสมอ
การดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาเอกชน พื้นที่หมู่
ที่ 7 เริ่มต้นดำเนินการเพียงแค่ส่วนเดียวก็มีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว การที่
ผู้ประกอบการจะเข้ามาดำเนินการ ต้องมีการติดต่อและประสานงาน
กั บ ทางผู้ น ำด้ ว ย เพื่ อ จะได้ รั บ ทราบรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ของการ
ดำเนินการ
นายสงัด สายคำฟู

สมาชิกสภาฯ กล่าวเรื่องประปาเอกชน เป็นเรื่องที่ได้ติดตามมานาน
อย่างที่ ท่ าน สท.กำธร วงค์ นำ ได้กล่ าวและแสดงความคิ ดเห็ นไว้
เท่าที่ได้มีการติดตามเอกชนเข้ามาทำแต่ทำไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการ
ดำเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบราชการ เป็นสิ่ งสำคัญ
ในวันนี้ได้มีการนำเรื่องเสนอขอสภาเทศบาลฯ พิจารณา ซึ่งเรื่อง
ดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่อหลายๆ ฝ่าย เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เรื่องประปาเอกชนที่เสนอนี้ ควรจะผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านมา
ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภาเทศบาลฯ

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวอีกหรือไม่ หากมีขอเชิญ

นายกำธร วงค์นำ

สมาชิกสภาฯ กล่าว เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอให้ท่านรอง
ปลัดฯ ได้ตอบพร้อมอธิบายถึงประเด็นของการทำสัญ ญาเกี่ ยวกับ
น้ำประปาที่เอกชนทำกับเทศบาลฯ ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือไม่

นายดนุพิทย์ เทวิน

รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าวกระผมได้ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวกับการดำเนินการระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปาของบริษัทฯ
ก็รู้เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี แต่ ณ ช่ว งเวลานี้ท่านปลัดฯ ไม่สบาย
และกระผมในฐานะที่รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว ขอตอบตามที่กระผมมีหน้าที่ ที่จะ
สามารถตอบได้ โดยเฉพาะเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งบประมาณนั้ น
กระผมไม่ได้เป็นผู้ดูแล มีท่านปลัดฯ เป็นผู้ดูแล ขอเรียนท่านสมาชิก
สภาฯ ว่ามีอยู่ 2 อย่าง คือ ที่มาที่ไปของเรื่องดังกล่ าว และเรื่องของ
กฎหมาย ระเบียบ จากที่ได้ฟังตามที่ ท่าน สท.กำธร วงค์นำ
/ สท....

-76สท.เดช ปันเมา และ สท.สงัด สายคำฟู ได้กล่าวไปแล้วนั้น
คิดว่าหลายๆ ท่านอาจจะไม่เข้าในเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวชัดเจนมาก่อน
กระผมขออธิบายดังนี้
1. การขอสัมปทาน เอกสารทุกอย่างต้องสมบูรณ์ ก่อนที่จะ
ยื่นเรื่องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมปทาน
อายุ สั ม ปทาน 2 ปี โดยเฉพาะสั ญ ญาระบบผลิ ต และจำหน่ า ย
น้ำประปาที่บริษัทฯ ทำกับเทศบาลฯ เป็นเอกสารประกอบที่สำคัญ
อย่างหนึ่ งที่ต้องแนบประกอบการขอสัมปทาน ถามว่าความเป็นมา
เป็นไปเป็นอย่างไร มีความถูกต้องหรือไม่ กระบวนการดำเนินการต้อง
เกี่ยวข้องกับกฎหมายและท้องถิ่น
2. ท่านปลัดฯ เสนอเรื่องต่อสภาฯ เพราะท่านไม่เห็นด้วย
เนื่องจากเรื่องดังกล่ าวมีความเกี่ยวข้องกับกรณี ที่นายกเทศมนตรี
ตำบลเจดีย์แม่ครัว ผู้ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น ต้องพ้นจากตำแหน่ง
โดยส่วนตัวกระผมก็ไม่เห็นด้วยเช่นกัน แต่การดำเนินการทุกอย่าง
เราต้องมีวิธีในการแก้ไขปัญหา ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
3. กระผมต้องการให้ผู้นำเห็นว่าเรื่องดังกล่าวถูกผิดอย่างไร
เราอาจเห็นข้อมูลเพียง 1 แต่ไม่เห็น 10
เช่ น กรณี โ ครงการต่ า งๆ ต้ อ งอยู่ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาฯ 5 ปี ถือเป็นแผนพัฒนาที่สำคัญ ผู้นำทุกท่าน
ต้องมีส่วนร่วม การนำโครงการต่าง ๆ เข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ คือ
1. ชุมชนนำเข้า
2. นโยบายของนายกเทศมนตรี ที่มีความถูกต้อง
3. การสั่งการของรัฐบาล
โดยผู้ น ำหมู่ บ้ า น หรื อ กำนั น /ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ต้ อ งร่ ว มกั น
วิเคราะห์โครงการที่จะนำเสนอเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นว่า
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ต่อท้องถิ่นหรือไม่ โดยเฉพาะท่านที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ซึ่งคณะกรรมการชุด
ดังกล่ าวนี้ มี ความสำคั ญ มาก มี บ ทบาทหน้ าที่ ในการกำหนดแนว
ทางการจั ด ทำร่างแผนพั ฒ นาฯ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสนั บ สนุ น
แผนพัฒนาเทศบาลฯ ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ ต่อไป
เรื่องน้ำประปาเอกชน มีการทำประชาคมไปแล้ว ทำไมไม่
ทราบกัน จนบริษัทฯ นำเอกสารไปแนบขอสัมปทาน ทุกท่านน่าจะ
เข้าใจแล้วว่าบริษัทฯ นำเอกสารใดไปประกอบการขอสัมปทาน และ
ไหนจะสัญญาเกี่ยวกับน้ำประปาที่ไม่ถูกต้องอีก แล้วจะอนุญาตให้
บริษัทฯ เข้ามาดำเนินการได้อย่างไร น่าจะเป็นการลงความเห็น การ
ขอความเห็น เราต้องพูดความจริง ประปาเอกชนนี้ ต้องพูดคุยกันอีก
ยาวนาน โดยกระผมไม่ เห็นด้วย เพราะไม่ถูกต้อง และทุกท่านก็ได้
รับทราบเช่นเดียวกับกระผมตามที่ท่าน สท.เดช ปันเมา ได้กล่าวถึง
ปัญ หาความเดือดร้อนของประชาชน จากการใช้แหล่ งน้ำดิบของ
บริษัทฯ
/ อย่างที่...

-77อย่างที่ได้เรียนให้ทุกท่านทราบว่า เขามีการทำประชาคมใน
เรื่องดังกล่าวแล้ว ทุกท่านทราบหรือไม่ กระผมต้องขอบคุณหัวหน้า
ฝ่ า ยบริ ห ารงานคลั ง หั ว หน้ า ธี ร ยุ ท ธ ที่ ไ ด้ พู ด คุ ย ให้ ข้ อ คิ ด โดย
ยกตัวอย่างกรณี ประปาเอกชนของตำบลป่าไผ่ให้รับทราบ การทำ
ประชาคมต้องชัดเจน และเป็นความจริง ซึ่งตามที่หัวหน้าธีรยุทธ ได้
พูดคุ ยให้ ฟั งนั้น ที่ เทศบาลตำบลป่ าไผ่ ปลั ดฯ มีการดำเนิน การที่
ชัดเจน เพียงแต่ยังไม่ได้ลงมือทำ กรณีการทำประชาคมในพื้นที่ของ
เราหลายๆ ท่ านไม่ รู้ แล้ ว รายงานประชาคมไปอยู่ ที่ กระทรวงได้
อย่างไร กระผมไม่เห็นด้วยในเรื่องดังกล่าวและไม่เอาด้วยกับสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง
เมื่อครั้งที่ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดฯ ให้เข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับประปากับบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง กระผมได้สอบถามในที่
ประชุมว่าจะนำน้ำจากขุมเหมืองไปใช้ แล้ วขุมเหมืองอยู่ที่ไหน ก็
ไม่ได้รับคำตอบที่เป็นความจริง แต่เขาได้มีการไปเพิ่มเกี่ยวกับแหล่ง
น้ำขุมเหมืองกันเอง การที่จะใช้น้ำในแม่น้ำปิงนั้น ต้องมีการประชาคม
เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กระผมขอตอบคำถามของท่าน สท.กำธร วงค์น ำ ที่ ท่าน
ถามในประเด็นเกี่ยวกับสัญญา ขอตอบว่าไม่ถูกต้อง ก็เพียงแค่ถาม
ว่าขุมเหมืองอยู่ที่ไหนยังไม่ได้รับคำตอบที่ เป็นความจริง แล้ วจะมี
ความถูกต้องได้อย่างไร สัญญาที่มีการยกเลิกจากการผลิตน้ำประปา
ปริม าณ 7,500 ลู ก บาศก์เมตร และแหล่ ง น้ ำที่ จ ะใช้ในการผลิ ต
น้ำประปามาจากที่ไหน แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและบริษัทฯ ต้องมี
ความสามารถเป็นอย่างมากที่ดำเนินการเช่นนั้นได้
นายสงัด สายคำฟู

สมาชิกสภาฯ กล่าวการนำเอาประชาชาคม ที่ได้มีการทำกันไปแล้ว
แต่ไม่ถกู ต้องไปประกอบการทำสัญญาโดยอดีตนายกเทศมนตรีคนเดิม
ท่านพงค์ศักดิ์ กระผมไม่เห็นด้วยในการนำเอาประชาคมที่ไม่ถูกต้อง
ไปอ้าง ไม่ถือว่าเป็นประชาคม ณ ช่วงที่มี การทำประชาคมขณะนั้น
กระผมเห็ น มี เป็ น เพี ย งการแนะนำว่ า จะมี บ ริ ษั ท ฯ เข้ า มาผลิ ต
น้ำประปาสะอาดดื่มได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

นายดนุพิทย์ เทวิน

รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ น ายกเทศมนตรีต ำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รัว กล่ าวเรื่อ งของ
ประปาเอกชนนี้ มี ก ารทำสั ญ ญาอะไรต่ างๆ กั น มาก่ อ นทั้ ง หมด
สั ม ปทานตามมาที่ ห ลั ง ทุ ก ท่ านคงเห็ น ถึ งคำตอบแล้ ว ว่ าถู ก ต้ อ ง
หรือไม่ถูกต้อง
ประธานสภาฯ กล่ าว กระผมขอสอบถามท่านรองปลัดฯ เพิ่มเติม
โครงการประปาเอกชนต้องอยู่ในแผนพัฒนาฯ หรือไม่

นายนิพล นามวงค์
นายดนุพิทย์ เทวิน

รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว โครงการทุกอย่างต้องอยู่
ในแผนพัฒนาฯ
/ นาย...

นายกำธร วงค์นำ

นายกิตติพงษ์ คุณนา
นายนิพล นามวงค์

นายกิตติพงษ์ คุณนา

นายโสภณ สุภารักษ์

นายนิพล นามวงค์

-78สมาชิกสภาฯ กล่าว สิ่งที่ไม่ถูกต้องผู้ที่รับรู้ข้อมูลและต้องพิจารณาก็
จะมี ค วามกั งวลและกลั ว ที่ ผ่ า นมา กรณี ถ นน หมู่ ที่ 7, 10, 11
กระผมในฐานะสมาชิ ก สภาฯ ก็ ได้ รั บ บทเรีย นจากกรณี ดั งกล่ า ว
มาแล้ว
กำนันตำบลแม่แฝกใหม่ กล่าวเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอ
อนุญาตที่จะพูดถึงเรื่องการทำประชาคมเกี่ยวกับประปาเอกชน
ประธานสภาฯ กล่าวตามระเบียบแล้ว ท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ไม่
สามารถที่จะพูดในระเบียบวาระนี้ได้ เป็นเรื่องของการเสนอญัตติ
เพื่อให้สภาเทศบาลฯ พิจารณา นอกจากการรับฟังการประชุมสภาฯ
เท่านั้น แต่เรื่องประปาเอกชนมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง
และท่านเป็นตัวแทนของประชาชน กระผมอนุญาตให้ท่านได้พูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบได้ แต่ขอให้ท่านได้
พูดพอสมควรเท่านั้น ขอเชิญ
กำนันตำบลแม่แฝกใหม่ กล่าว กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกคนได้รับหนังสือ
จากเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เพื่อขอปรึกษาหารือในเรื่องของการ
ขอเข้าดำเนินการเกี่ยวกับประปาเอกชน ทุกคนรู้เกี่ยวกับเรื่องประปา
เมื่อประมาณ 5 – 6 ปี ที่ผ่านมา รู้เท่านั้นจริงๆ อดีตนายกเทศมนตรี
ในขณะนั้น ออกหนังสือเชิญผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมรั บฟังการประชุม
ประชาคมในขณะนั้น ไม่มีใครรู้ว่าจะมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง จน
เมื่อนายกเทศมนตรี ถูกคำสั่ งให้ พ้ นจากตำแหน่ง ขนาดท่าน สท.
ท่ า นยั ง ไม่ รู้ ข้ อ มู ล ที่ แ ท้ จ ริ ง ถามว่ า ณ ขณะนั้ น มี ก ารสอบถาม
ประชาชนว่า มีใครต้องการน้ำประปาสะอาดบ้าง ทุกคนก็ต้องการ
ผมก็เช่นกันผมก็ต้องการ มีทางเลือกตั้ง 2 อย่าง มี 2 มิเตอร์มาให้
เลือกคือน้ำประปาเอกชน และน้ำประปาหมู่บ้าน ณ ขณะนั้นคิดว่า
เงินก็ไม่ต้องเสีย ไม่ต้องจ่ายอะไร ในการทำประชาคมต้องมีรายชื่อ
ของผู้เข้าร่วมประชุม ต้องมีภาพถ่าย โดยเฉพาะลายมือชื่อ ซึ่งอาจจะ
มีการปลอมแปลงขึ้นมาได้
สมาชิกสภาฯ กล่าว ตามที่มีการกล่าวอ้างว่า สท.ไม่รู้เรื่องนั้น ไม่ใช่
ตามที่มีการกล่ าวอ้าง หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว ได้อันดับ 1 ของ
การทำประชาคม กระผมได้เข้าร่วมประชาคม แต่มีการกล่าวอ้างว่า
ไม่มีการทำประชาคม ความจริงแล้วคือมีการทำ มีการออกพื้นที่ทำ
ประชาคมแต่ละหมู่บ้าน
ประธานสภาฯ กล่าว การทำประชาคมตามหลักต้องทำด้วยความ
ถูกต้ องตามกระบวนการของกฎหมายและระเบียบราชการ ทั้งนี้
ญั ต ติ ที่ เ สนอใหม่ ข้ อ 3.6 ญั ต ติ ข อพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การเข้ า
ดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำประปา ให้ผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว และการขออนุญาตก่ อสร้างโรงสูบน้ำวางท่อชักน้ำดิบ ของ
บริษัทไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
/ กระผม...
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พู ด คุ ย การปรึ ก ษาและการเสนอแนะในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว ซึ่ ง จนถึ ง
ช่วงเวลานี้แล้ว ไม่มีการพิจารณาลงมติแต่อย่างใด หากยังคงพุดคุย
กั น อยู่ เ ช่ น นี้ ก็ จ ะไม่ ไ ด้ มี ก ารพิ จ ารณาลงมติ สมาชิ ก สภาฯ มี
ความเห็ นกั นอย่างไร ว่าจะให้ ญั ตติดังกล่ าวตกไปหรือไม่ สำหรับ
กระผมมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า เมื่ อ ญั ต ติ ข้ อ 3.6 ได้ เสนอบรรจุ เข้ า
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ แล้ว และการพิจ ารณาไม่แล้วเสร็จ
ญัตติดงั กล่าวก็ตอ้ งตกไป
นายอดุลย์ ตานัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กล่าวเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมในฐานะ
ผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่ง ที่จะมีการก่อสร้างโรงสูบน้ำ
วางท่อชักน้ำดิบ ขออนุญาตพูดถึงเรื่องดังกล่าว ให้ที่ประชุมสภาฯ
ได้รับทราบและเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ท่านอดุลย์ครับ อย่างที่ผม
ได้เรียนให้ รับทราบไปแล้ วว่า ยังอยู่ในช่วงของการเสนอญัตติ ข้อ
3.6 ซึ่ ง เป็ น บทบาทหน้ า ที่ ส มาชิ ก สภาฯ จะพิ จ ารณา ท่ า นผู้ น ำ
หมู่บ้านที่มาวันนี้ คือเพียงรับฟังการประชุมสภาฯ หากท่านต้องการ
พูดคุยและให้ข้อมูลต่าง ๆ หรือปรึกษาหารือ ผมขอให้ท่าน ร่วมถึง
ผู้นำหมู่บ้านทุกท่าน ได้รอในช่วงของระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ผมจะเปิดโอกาสให้ท่านอย่างเต็มที่

นายอดุลย์ ตานัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กล่าวขออนุญาตท่านประธานฯ กระผมต้องการ
ให้ทุกท่านได้รับทราบ เนื่องจากจะมีการก่อสร้างโรงสูบน้ำในพื้นที่
หมู่ที่ 2 ตามกฎหมายของกรมเจ้าท่า และการสูบน้ำขึ้นมาต้องมีการ
นำมาพักไว้ที่บ่อก่อน ต้องมีการลากทราย เกิดความเดือดร้อนก็จริง
แต่ก็ได้รับการอนุญ าต โดยใบอนุญ าตออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม
2562 ผ่านหมดแล้ว เขาเป็นบริษัทฯ มหาชน เป็นเรื่องปกติที่ต้อง
ได้กำไร ต้องทำด้านกำไร ประโยชน์ของเขา ด้วยความเป็นห่ วงครับ
ต้ อ งเปิ ด ใจคุ ย กั น ปี 52 และปี 55 ใครได้ เงิ น จากสั ญ ญาทาส
ประชาคมสัญญาเก่า ปี 62 ต้องตกไปไหม เมื่อมีน้ ำประปาเขามา
ในหมู่บ้านผม ผมก็ต้องการเอาน้ำประปาเช่นกัน

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวท่านอดุลย์ครับ กระผมขอให้ท่านได้หยุดพูดใน
ลักษณะดังกล่ าวในเรื่องดังกล่ าวได้แล้ ว ขณะนี้อยู่ในช่ว งของการ
เสนอญัตติ เพื่อสภาฯ พิจารณา

นายอดุลย์ ตานัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กล่าวขอให้กระผมได้พูดนะครับ ทุกท่านจะได้
ทราบ เรื่ อ งของประปานี้ มี ผ ลประโยชน์ แ อบแฝงแน่ น อน การ
ดำเนินงานต้องถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากท้องถิ่นไม่อนุญาตให้
บริษัทฯ ก็อาจจะถูกฟ้อง
/โดย...
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เป็นโอกาสดีของเรา ที่จะมีระบบน้ำประปาที่ทันสมัย มีน้ำดื่มทางท่อ
ถึงที่บ้าน ของบริษัทไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) กระผมว่าเป็นสิ่งที่ดี
เป็ น ของใหม่ แ น่ น อน ประชาชนก็ จะมี น้ ำใช้ ไปตลอดและการขอ
อนุญาตของบริษัทฯ เขาก็ทำถูกต้องทุกอย่าง อย่างไรก็ตามให้ว่าไป
ตามคดีที่อาจเกิดขึ้น ไม่เพียงแต่ประปานี้หรอกครับ โครงการต่างๆ
หากดำเนินการแล้วไม่ถูกต้องผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนก็อาจโดนฟ้องร้องได้
สรุปแล้วในการพิจารณาเรื่องประปาเอกชน สมาชิกสภาฯ
ยังไม่มีข้อมูลทั้งหมด ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลต้องถึง
มือทุกท่าน ต้องมีประชาคมหมู่บ้าน มีลายมือชื่อและภาพถ่าย
นายกิตติพงษ์ คุณนา

กำนันตำบลแม่แฝกใหม่ กล่าวขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผม
ขอแสดงความคิ ด เห็ น คื อ ทางฝ่ ายปกครองทุ ก หมู่ บ้ าน จะมี ก าร
ประชุมทุกเดือน ขอเชิญท่าน สท. เข้าร่วมประชุมด้วย ควรเข้าร่วม
ประชุมทุกครั้งนะครับ เนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชนถามถึง สท. ไม่
มาเข้าร่วมประชุม

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวจริง ๆ แล้วตามที่ได้ฟังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ท่าน
อดุลย์ พูดมีเหตุผลนะครับ สรุปโดยรวมตามที่ทุกท่านได้แสดงความ
คิดเห็ นหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องประปาเอกชนแล้ว จะเห็ นว่ามี
ประเด็นที่กล่าวถึงหลักๆ คือเรื่องของสัญญา เรื่องของสัมปทาน และ
เรื่องของการประชาคม
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มี ส มาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดง
ความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวอีกหรือไม่ และขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามที่กระผมได้เรียนให้ ทราบไปแล้ วว่า
ญั ต ติ ที่ เ สนอใหม่ ข้ อ 3.6 ญั ต ติ ข อพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การเข้ า
ดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำประปา ให้ผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว และการขออนุญาตก่ อสร้างโรงสูบน้ำวางท่อชักน้ำดิบ ของ
บริษัทไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้กล่าวถึงกัน
ไปแล้วนั้น เป็นเพียงแต่การพูดคุย การปรึกษาและการเสนอแนะใน
เรื่องดังกล่ าว จนถึงช่วงเวลานี้ ไม่มีการพิ จารณาลงมติแต่อย่างใด
หากยังคงพุดคุยกันอยู่เช่นนี้ ก็จะไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ สมาชิก
สภาฯ มีความเห็ น กัน อย่างไร ว่าจะให้ ญั ตติดังกล่ าวตกไปหรือไม่
ทั้งนี้ ตาม ข้อ 40 วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้ อ บั งคั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ระบุไว้ ว่า “ญัตติที่บรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมแล้ว หากสภาท้องถิ่นไม่ได้พิจารณาในสมัยประชุมนั้น
หรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้เป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติ
ร่างข้อบัญ ญั ติให้ บรรจุในระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุม
ถัดไป”
/ ที่ประชุม...
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สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แ ม่ค รัว สมาชิกสภาฯ มีค วามเห็น ตาม
ความเห็นของประธานสภาฯ คือให้ญัตติ ข้อ 3.6 ดังกล่าวตกไป
เนื่องจากพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ 40 วรรคสาม
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)
ที่ระบุไว้ ว่า “ญัตติที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว หาก
สภาท้องถิ่นไม่ได้พิจารณาในสมัยประชุมนั้น หรือพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จให้เป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติร่างข้อบัญญัติให้
บรรจุในระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป”

ระเบียบวาระที่ 4
นายนิพล นามวงค์

เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมฯ มี
ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ หากมีข้อเชิญ

นายประดิษฐ์ สุวรรณ์

สมาชิกสภาฯ กล่ าว เรียนท่ านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้ บริห าร
ติดตามเรื่องการซ่อมแซมเมรุเผาศพที่ชำรุด หมู่ที่ 11 ที่ผ่านมาช่าง
ได้เข้าไปสำรวจดูแล้ว แต่กระผมต้องการทราบความคืบหน้าของการ
ดำเนินงาน ประชาชนหมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 11 มีการสอบถามมา

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว เรื่องซ่อมแซมเมรุที่ชำรุด ได้มีการเสนอไว้
ในร่างเทศบัญญัติฯ ปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งงบซ่อมแซมไว้แล้ว
ทั้งหมูที่ 14 และหมู่ที่ 11

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุมสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อ
ที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ค รัว ไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่ นๆ ต่อที่
ประชุมสภาฯ อีก

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว สำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ ค รั ว เพื่ อ พิ จ ารณาร่ างเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ งงบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระ
ที่ 3 ขั้นลงมตินั้น กระผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่
ครัว เพื่อพิจารณาญัตติค้างพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 1
กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน,
ผู้บ ริห ารเข้าร่ว มประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญ กำนัน /
ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แฝกใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุม ฯ ใน
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป
กระผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมสภาฯ ในการประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม
/ ปิดประชุม...

