
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท�าแร� 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๐ 

เม่ือวันท่ี  ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห,องประชุมสภาเทศบาลตําบลท�าแร� 

_________________________ 
 

ผู,มาประชุม 
๑.นายศิริพงษ�   เชียนพลแสน  ประธานสภาเทศบาล 
๒.นายไมตรี   อินธิเสน        รองประธานสภาเทศบาล 
๓.นายณรงค�  ศรีษาวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.นายสมจิต   มังกาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.นายสุริยา    ศรีวรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.นายพิเชษฐ  ปานแสน   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗.นายวัฒนา  วรรณพรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘.นายปราโมทย�  อุปพงศ�   สมาชิกสภาเทศบาล 
๙.นายประจวบ  บรรจงศิลป0  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐.นายสุรศักด์ิ  บุริพา   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑.นายอดุลรัตน�  สกนธวัฒน�  สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู,เข,าร�วมประชุม 
๑.นายโสมนัส  เสมอพิทักษ�  รองนายกเทศมนตรี / รักษาราชการแทน  
         นายกเทศมนตรีตําบลท6าแร6 
๒.นายจเร  มรดก   รองนายกเทศมนตรี 
๓.นางสมัย ศรีวรกุล   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔.นายราชัญ  ศรีสุพันธ�   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕.นางวนิดา  สมปู<   ผู>อํานวยการกองช6าง /รักษาราชการแทน 

          ปลัดเทศบาลตําบลท6าแร6/เลขานุการสภาฯ 
๖.นางวันเพ็ญ  ละทะโล   ผู>อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๗.นางสาวสุรารัตน�  มุลเมืองแสน  ผู>อํานวยการกองการศึกษา 
๘. ว6าท่ีร>อยเอกวัชรา  โพธิ์สาวัง ผู>อํานวยการกองการประปา 
๙.พันจ6าเอกธนรัตน� ธนูศร   หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๐.นางสาวสุภาวิน ี ธีระนุกูล  ผู>อํานวยการกองคลัง 
๑๑.นางเพ็ชรัตน� เว็ทเตอร�เกรน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รักษาราชการแทน                 

ผู>อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม 
๑๒. นางรัตนา  การชาคํา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รักษาราชการแทน 

ผู>อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๓. นายศุภวัฒน�  ไชยชนะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๑๔.นางสาวนาถชนก  ยงคําชา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๑๕.นายฐิตินันท�  พิลาทา   ผู>ช6วยเจ>าหน>าท่ีธุรการ  
  
 

เริ่มประชุมเวลา… 



- ๒ - 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 
เม่ือถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นางวนิดา สมปู<  ผู>อํานวยกองช6าง รักษาราชการแทน   

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ได>เชิญท6านสมาชิกสภาเทศบาล, ท6านนายกเทศมนตรี, 
คณะผู>บริหาร, ผู>เข>ารับฟIงการประชุม, ผู>อํานวยการกอง และหัวหน>ากองทุกกอง          
เข>าห>องประชุม และได>เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลท6าแร6ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต6อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  ก6อนอ่ืนขอกล6าวคําว6าสวัสดีท6านรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีและ             
รองนายกเทศมนตรี  ท6านสมาชิกสภาทุกท6าน  ผู>อํานวยการกองและหัวหน>ากองแต6ละกองครับ  
วันนี้เปKนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๖๐ เรื่องการ
พิจารณาร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๒ 
และวาระท่ี ๓  และเรื่องท่ีประธานจะแจ>งให>ท่ีประชุมทราบ  เรื่องการใช>โทรศัพท�มือถือ
ภายในห>องประชุมเพ่ือให>การประชุมเปKนไปด>วยความเรียบร>อย  ขอความร6วมมือจาก
สมาชิกสภาเทศบาลและผู>เข>าร6วมประชุมทุกท6านปNดโทรศัพท�มือถือ หากมีความจําเปKน
ให>เปลี่ยนไปใช>ระบบสั่นแทนหรือปNดเสียงโทรศัพท�ของท6านขอแจ>งให>ท่ีประชุมทราบ           
โดยท่ัวกัน ขอบคุณครับ    

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

-ไม�มี-     

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู,ถาม 

-ไม�มี-    

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท,องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล,ว 
 
ประธานสภาเทศบาล  ลําดับต6อไปเปKนระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท>องถ่ินต้ังข้ึน

พิจารณาเสร็จแล>ว คือ เรื่องท่ีสภาเทศบาลส 6งร 6างเทศบ ัญญัต ิงบประมาณราย              
จ6ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระท่ี ๑ ให>คณะกรรมการแปรญัตติได>พิจารณา            
ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได>พิจารณาแล>วมีมติเห็นชอบ จํานวน  ๒ เสียง           
งดออกเสียง ๑ เสียง  ให,คงไว,รายละเอียดเดิมตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระท่ี ๑  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลท�าแร�
ให,ความเห็นชอบรับหลักการไว, รายละเอียดตามรายงานท่ีประธานสภาฯ  ได>ส6งให>
สมาชิกสภาทุกท6านทราบไม6น>อยกว6ายี่สิบสี่ชั่วโมงก6อนวันประชุมพิจารณาในวันนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเปKนระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องการพิจารณาร 6างเทศบ ัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓           
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ได>ชี้แจงรายละเอียด   เชิญครับ 

 
 

ปลัดเทศบาล...  



-๓- 
 เลขานุการสภาฯ   ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเรื่องการพิจารณาร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6าย

ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๒  และวาระท่ี ๓  เนื่องจากท่ีประชุมสมาชิก
สภาเทศบาลได>มีมติรับหลักการในวาระท่ี ๑  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง
ท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และตามท่ีท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลได>มี
มติแต6งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติฯ จํานวน ๓ ท6าน ไปแล>วนั้น                     
ดิฉันขอให>คณะกรรมการฯ แถลงผลการแปรร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปL
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต6อท่ีประชุมสภาเทศบาลขอเชิญค6ะ  

ส.ท.อดุลรัตน�      สวัสดีครับผมนายอดุลรัตน�  สกนธวัฒน� สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในฐานะ
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ขอแถลงผลการพิจารณาร6างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ6ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปรากฏว6าไม6มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
เสนอคําขอแปรญัตติฯ และคณะกรรมการแปรญัตติ ท้ัง ๓ ท6าน สงวนคําแปรญัตติ   
เห็นควรให> คงรายละเอียดตามร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปLงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๖๑  วาระท่ี ๑ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลท6าแร6  ให>ความเห็นชอบรับหลักการไว>  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน  ๒  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  ให,คงรายละเอียด
เดิมตามร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑            
วาระท่ี ๑ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลท�าแร�ให,ความเห็นชอบรับหลักการไว, โดยไม�มีการ
ตัดทอนหรือแก,ไขเพ่ิมเติมร�างแต�อย�างใด ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล   สําหรับในการพิจารณาร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปLงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๒ นี้    เ ม่ือไม6 มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดขอแปรญัตติ                      
ร6างเทศบัญญัติฯ   ผมจึงขอถามท่ีประชุมว6าท6านสมาชิกสภาเทศบาลจะให>ความเห็นชอบ
ผ6านร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๒ 
หรือไม6  ท�านสมาชิกสภาเทศบาลท�านใดเห็นว�าสมควรที่จะรับหลักการตามร�างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๒  กรุณายกมือข้ึน
เชิญครับ  

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน  ๑๐ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง ให,ผ�าน
ร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี  ๒   

ประธานสภาเทศบาล   เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให>ผ6านร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปL
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๒ แล>ว ก6อนท่ีจะมีการพิจารณาร6างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๓  ผมขอพักประชุม           
๑๕ นาที ครับ 

 
-------------------------พักการประชุม---------------------------- 
 

 
 
----------------------------เริ่มประชุม----------------------------- 

 

 

ประธานสภาเทศบาล… 



-๔- 
ประธานสภาเทศบาล   ตามท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลได>มีมติเห็นชอบให>ผ6านร6างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ6ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๒  จํานวน ๑๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง  ไปแล>วนั้น  ลําดับต6อไปนี้จะเปKนการพิจารณาร6างเทศบัญญัติฯ        
ในวาระท่ี ๓  นี้  จะไม6มีการอภิปราย  จะเปKนข้ันตอนการลงมติว6าท่ีประชุมจะเห็นชอบให>
ร6างเทศบัญญัติฯ  ตราเปKนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปLงบประมาณ             
พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม6  ท6านสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดเห็นชอบ กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให,ร�าง             
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป> งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ในวาระท่ี ๓              
ตราเป@นเทศบัญญัติ   

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปขอเรียนเชญิท6านนายกเทศมนตรีได>กล6าวต6อท่ีประชมุ ขอเรียนเชิญครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ขอบคุณครับท6านประธานสภาเทศบาล  ผมในนามของคณะผู>บริหารต>อง

ขอขอบคุณ ท6านประธานสภาเทศบาล  ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน            
ท่ีได>ให>ความไว>วางใจผ6านร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปLงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖๑  ท้ัง ๓ วาระ  และขอขอบคุณผู>เข>าร6วมประชุมทุกท6าน  คณะผู>บริหารจะ
นําเอาความไว>วางใจท่ีพ่ีน>องประชาชนในเขตเทศบาลตําบลท6าแร6ทุกท6านให>ไว>  นําไป
พัฒนาให>เทศบาลตําบลท6าแร6เจริญก>าวหน>ายิ่งๆ ข้ึนไป   เพ่ือสร>างความพึงพอใจให>พ่ี
น>องประชาชนชาวท6าแร6อย6างสูงสุดและเต็มความสามารถของผมท่ีจะทําได> ขอบคุณครับ 

 เลขานุการสภาฯ   ต>องขอขอบคุณท6านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท6านอีกครั้งหนึ่ง ท่ีได>ให>ความไว>วางใจ
ผ6านร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ท้ัง ๓ วาระ            
ในข้ันตอนต6อไป  จะได>นําร6างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําปLงบประมาณ                
พ.ศ.๒๕๖๑  ท่ีผ6านความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท6าแร6แล>ว  เสนอเพ่ือ
พิจารณาขอความเห็นชอบจากนายอําเภอเมืองสกลนคร  ซ่ึงได>รับมอบอํานาจจาก            
ผู>ว6าราชการจังหวัดสกลนคร และจะได>ประกาศใช>ตามระเบียบต6อไป 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองคลัง จํานวน ๔ รายการ ให>ชี้แจงแต6ละรายการและขออนุมัติทีละรายการ             
ขอเชิญผู>อํานวยการกองคลังชี้แจงแต6ละรายการครับ 

ผอ.กองคลัง    ขออนุญาตค6ะท6านประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวสุภาวินี  ธีระนุกูล 
ผู>อํานวยการกองคลัง  ขออนุญาตชี้แจงเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKน
รายการใหม6เนื่องจากในปLงบประมาณรายจ6ายประจําปL พ.ศ.๒๕๖๐  กองคลังไม6ได>ต้ัง
รายการไว>   ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 เ พ่ือจัดซ้ือ              
 จํานวน ๔ รายการ คือ ๑.เครื่องคอมพิวเตอร� ๒.เครื่องพิมพ�เลเซอร� ๓.เครื่องสํารอง
ไฟ ๔.โตRะคอมพิวเตอร�   โดยขอลดจาก กองคลัง แผนงานการพาณิชย� งานตลาดสด           
ประเภทค6าไฟฟSา งบประมาณต้ังไว> ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก6อนโอน 
๓๖๐,๐๗๓.๖๒ บาท ขอโอนลด ๔๗,๒๐๐ บาท (สี่หม่ืนเจ็ดพันสองร>อยบาทถ>วน)               
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 

เรื่องโอนงบประมาณ… 
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เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6เรื่องแรก  การจัดซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอร�  เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร�กองคลังของงานพัสดุและทรัพย�สิน  และงาน
การเงินและบัญชี  มีอายุการใช>งานมากแล>ว  ประกอบกับปIจจุบันมีการบันทึกการ
ทํางานบนระบบคอมพิวเตอร�มากข้ึน  เช6น  ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร�สําหรับ อปท. 
(e-LAAS)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน  (e-plan)  ระบบข>อมูลกลางองค�กร
ปกครองส6วนท>องถ่ิน  (info)  ระบบการจัดหาพัสดุด>วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Market) 
ซ่ึงต6อไปจะสั่งซ้ือของผ6านทางระบบคอมพิวเตอร�ตามพรบ.การจัดซ้ือจัดจ>าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จะมีผลใช>บังคับในวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ
ระบบอ่ืนๆ  ซ่ึงมีความสําคัญกับองค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน  ดังนั้น จึงขอโอนลด
งบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้          

ต้ังเปKนรายการใหม6         
กองคลัง  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ�  

ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�   งบประมาณอนุมัติ  ๓๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร� จํานวน ๒ เครื่อง  จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� โดยมีรายละเอียด
เครื่องคอมพิวเตอร� ดังนี้     

 ๑.  มีหน6วยความจําหลัก (RAM) ชนิด GHz หรือดีกว6า มีขนาดไม6น>อยกว6า 4  GB 
 ๒.  มีหน6วยจัดเก็บข>อมูล (Hard Drive)  ชนิด  SATA  หรอืดีกว6า  ขนาดบรรจุ

ไม6น>อยกว6า  1  TB  หรือชนิด  Solid State Disk  ขนาดบรรจุไม6น>อยกว6า  120  GB  
จํานวน  1  หน6วย 

 ๓.  มี  DVD-RW  หรือดีกว6า  จํานวน  1  หน6วย 
 ๔.  มีช6องเชื่อมต6อระบบเครือข6าย  (Network Interface)                                

แบบ  10/100/1000 Bese-T  หรือดีกว6า  จํานวนไม6น>อยกว6า  1  ช6อง 
 ๕.  มีแปSนพิมพ�และเม>าส� 
 ๖.  มีจอภาพแบบ  LED  หรอืดีกว6า  มี  Contrast Ratio ไม6น>อยกว6า 600:1  

และมีขนาดไม6น>อยกว6า  19  นิ้ว  จํานวน  1  หน6วย   

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองคลังโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้  

โอนลด    
กองคลัง แผนงานการพาณิชย� งานตลาดสด ประเภทค6าไฟฟSา งบประมาณ          

ต้ังไว> ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก6อนโอน ๓๖๐,๐๗๓.๖๒ บาท ขอโอนลด 
๓๒,๐๐๐ บาท  

 
 

ต้ังเปKนรายการใหม6… 
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ต้ังเปKนรายการใหม6 
กองคลัง  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ�  

ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�   งบประมาณอนุมัติ  ๓๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร� จํานวน ๒ เครื่อง กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองคลัง               
โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรB จํานวน ๒ เครื่อง 
เป@นเงินจํานวน  ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันบาทถ,วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองคลัง เรื่องจัดซ้ือเครื ่องพิมพ�เลเซอร� ขอเชิญผู> อํานวยการกองคลังชี้แจง
รายละเอียดครับ 

ผอ.กองคลัง   เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6รายการท่ี ๒  เรื่องจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ�เลเซอร�  สืบเนื่องจากเครื่องพิมพ�เลเซอร�ไม6เพียงพอต6อการใช>งาน  ดังนั้น               
จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้     

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองคลัง  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ�  

ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�   งบประมาณอนุมัติ  ๖,๖๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ�
เลเซอร� จํานวน ๒ เครื่อง  จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� โดยมีรายละเอียด
เครื่องพิมพ�เลเซอร�  ดังนี้   

    ๑.  เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�  ชนิด  LED  ขาวดํา   
๒.  มีความละเอียดในการพิมพ�ไม6น>อยกว6า  600x600  dpi   
๓.  มีความเร็วในการพิมพ�ร6างไม6น>อยกว6า  18  หน>าต6อนาที  (ppm)   
๔.  มีหน6วยความจํา  (Memory)  ขนาดไม6น>อยกว6า  8  MB   
๕.  มีช6องเชื่อมต6อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือดีกว6า  

จํานวนไม6น>อยกว6า  1  ช6อง     
๖.  สามารถใช>ได>กับ  A4, Letter,  Legal  และCustom โดยมีถาดใส6กระดาษ  

ไม6น>อยกว6า  150  แผ6น    

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ� ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองคลังโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้  

 

 

 

โอนลด...    
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โอนลด    
กองคลัง แผนงานการพาณิชย� งานตลาดสด ประเภทค6าไฟฟSา งบประมาณ          

ต้ังไว> ๕๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือก6อนโอน ๓๒๘,๐๗๓.๖๒ บาท  ขอโอนลด 
๖,๖๐๐ บาท  

ต้ังเปKนรายการใหม6 
กองคลัง  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ�  

ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�   งบประมาณอนุมัติ  ๖,๖๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง          
พิมพ�เลเซอร� จํานวน ๒ เครื่อง  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองคลัง               
โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพBเลเซอรB จํานวน ๒ เครื่อง 
เป@นเงินจํานวน  ๖,๖๐๐ บาท (หกพันหกร,อยบาทถ,วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองคลัง เรื่องจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขอเชิญผู>อํานวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผอ.กองคลัง   เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6รายการท่ี ๓  เรื่องจัดซ้ือเครื่อง
สํารองไฟ  สืบเนื่องจากกองคลังได>ขออนุมัติจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�จํานวน ๒ เครื่อง 
ต>องใช>เครื่องสํารองไฟเพ่ือใช>ในกรณีไฟฟSาดับฉุกเฉิน  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณ
เพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้     

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองคลัง  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ�  

ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�   งบประมาณอนุมัติ  ๕,๖๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
สํารองไฟ  จํานวน ๒ เครื่อง  จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� โดยมีรายละเอียด
ครุภัณฑ�เครื่องสํารองไฟ ดังนี้ 

    ๑.  มีกําลังไฟฟSาด>านนอกไม6น>อยกว6า  800VA  (480  Watts) 
    ๒.  สามารถสํารองไฟฟSาไม6น>อยกว6า  15  นาที 

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองคลังโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้  

โอนลด    
กองคลัง แผนงานการพาณิชย� งานตลาดสด ประเภทค6าไฟฟSา งบประมาณ          

ต้ังไว> ๕๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือก6อนโอน ๓๒๑,๔๗๓.๖๒ บาท  ขอโอนลด 
๕,๖๐๐ บาท  

 

ต้ังเปKนรายการใหม6… 



- ๘ - 

ต้ังเปKนรายการใหม6 
กองคลัง  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ�  

ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�   งบประมาณอนุมัติ  ๕,๖๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง          
สํารองไฟ จํานวน ๒ เครื่อง  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองคลัง               
โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ จํานวน ๒ เครื่อง             
เป@นเงินจํานวน ๕,๖๐๐ บาท (ห,าพันหกร,อยบาทถ,วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองคลัง เรื่องจัดซ้ือโตRะคอมพิวเตอร� ขอเชิญผู>อํานวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผอ.กองคลัง   เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6รายการท่ี ๔ เรื่องจัด ซ้ือ                  
โตRะคอมพิวเตอร�   สืบเนื่องจากกองคลังได>ขออนุ มั ติจัด ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�              
จํานวน ๒ เครื่อง ในเบ้ืองต>น แต6ไม6มีท่ีวางเครื่องคอมพิวเตอร� ๑ เครื่อง จึงมีความ
จําเปKนต>องขออนุมัติจัดซ้ือโตRะคอมพิวเตอร�จํานวน ๑ ตัว  ดังนั้น จึงขอโอนลด
งบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้     

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองคลัง  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ�  

ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  งบประมาณอนุมัติ  ๓,๐๐๐ บาท เ พ่ือจัดซ้ือโตRะ
คอมพิวเตอร�  จํานวน ๑ ตัว  จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� โดยมีรายละเอียดโตRะ
คอมพิวเตอร� ดังนี้ 

    ๑. ขนาด  กว>าง 120  ซม.  
    ๒. ตรงกลางมีแผ6นไม>สําหรับวางคีย�บอร�ด รางเลื่อนเหล็ก มีลิ้นชัก 1 ช6อง 
    ๓. มีช6องสําหรับวาง   CPU  

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองคลังโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้  

โอนลด    
กองคลัง แผนงานการพาณิชย� งานตลาดสด ประเภทค6าไฟฟSา งบประมาณ          

ต้ังไว> ๕๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือก6อนโอน ๓๑๕,๘๗๓.๖๒ บาท  ขอโอนลด 
๓,๐๐๐ บาท  

 
 
 

ต้ังเปKนรายการใหม6… 



- ๙ - 

ต้ังเปKนรายการใหม6 
กองคลัง  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ�  

ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน งบประมาณอนุมัติ  ๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือโตRะคอมพิวเตอร�   
จํานวน ๑ ตัว  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองคลัง               
โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือโตGะเครื่องคอมพิวเตอรB จํานวน ๑ ตัว             
เป@นเงินจํานวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ,วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณของ
กองคลัง เรื่องจัดซ้ือกล>องโทรทัศน�วงจรปNด ขอเชิญผู> อํานวยการกองคลังชี้แจง
รายละเอียดครับ 

ผอ.กองคลัง   เรื่องขออนุมัติแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค6าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟSาและวิทยุ             
(เพ่ือจ6ายเปKนค6ากล>องโทรทัศน�วงจรปNดชนิดไอพี)  เนื่องจากคําชี้แจงเดิมไม6มีสินค>าใน
ท>องตลาด  ดังนั้น  เพ่ือความถูกต>องในการจัดซ้ือครุภัณฑ�ไฟฟSาและวิทยุ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

คําช้ีแจงงบประมาณเดิม 

หมวดครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟSาและวิทยุ เพ่ือจ6ายเปKนค6ากล>องโทรทัศน�
วงจรปNดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ังภายในอาคาร  ต้ังไว> ๒๓,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดดังนี้  

-  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม6น>อยกว6า  1,280x720 pixel  หรือไม6น>อย
กว6า  921,600  pixel 

-  มี frame rate  ไม6น>อยกว6า  25  ภาพต6อวินาที   (frame per second) 
-  ใช>เทคโนโลยี  Day/Night  สําหรับการแสดงภาพได>ท้ังกลางวันและกลางคืน

โดยอัตโนมัติ  
-  มีความไวแสงน>อยสุด  ไม6มากกว6า  0.8  LUX  สําหรับการแสดงภาพสี  

(Color)  และ  ไม6มากกว6า  0.3  LUX  สําหรับการแสดงภาพขาวดํา  (Black/Rhite) 
-  มีขนาดตัวรับภาพ  (Image Sensor)  ไม6น>อยกว6า  1/3  นิ้ว 
-  มีผลต6างค6าความยาวโฟกัสตํ่าสุดกับค6าความยาวโฟกัสไม6น>อยกว6า  4.5  

มิลลิเมตร 
-  สามารถจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector)  ได> 
-  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต6างของแสงมาก (Wide 

Dynamic  หรือ  Super Dynamic Range)  ได> 
-  สามารส6งสัญญาณภาพไปแสดงได>อย6างน>อย  2  แหล6ง 
-  ได>รับมาตรฐาน  Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
-  สามารถส6งสัญญาณภาพได>ตามาตรฐาน  H.264  เปKนอย6างน>อย 
-  สามารถใช>งานตามาตรฐาน  Ipv4  และ  Ipv6 
 
 
 

มีช6องเชื่อมต6อ… 



- ๑๐ - 
-  มีช6องเชื่อมต6อระบบเครือข6าย  (Network Interface)  แบบ  10/100  

Base-T  หรือดีกว6า  และสามารถทํางานได>ตามาตรฐาน IEEE 802.3af  หรือ  IEEE  
802.3at (Power over Ether met)  ในช6องเดียวกันได> 

-  มีช6องสําหรับบันทึกข>อมูลลงหน6วยความจําแบบ SD Cardหรือ Micro SD  Card 
-  ได>รับมาตรฐานด>านความปลอดภัยต6อผู>ใช>งาน 
-  ผู>ผลิตต>องได>รับมาตรฐานด>านระบบจัดการสิ่งแวดล>อม 
-  ผู>ผลิตต>องได>รับมาตรฐานด>านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

คําช้ีแจงงบประมาณใหม� 
หมวดครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟSาและวิทยุ เพ่ือจ6ายเปKนค6ากล>องโทรทัศน�

วงจรปNดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ังภายในอาคาร  ต้ังไว> ๒๓,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดดังนี้  

1.  กล>องโทรทัศน�วงจรปNด CCTV  จํานวน  4  ชุด  รายละเอียดดังนี้ 
 -  กล>องโทรทัศน�วงจรปNดชนิดเครือข6าย  แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ังภายใน

อาคาร  (Indoor Fixed Network Camera) 
 -  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม6น>อยกว6า  2 MP 
 -  มีขนาดตัวรับภาพ  (Image Sensor)  ไม6น>อยกว6า  3.0 มิลลิเมตร 
 -  สามรถใช>ได>ท้ังกลางวันและกลางคืน 
2.  เครื่องบันทึกภาพ  จํานวน  1  เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 
 -  รองรับกล>องได>ไม6น>อยกว6า  4  กล>อง 
 -  สามารถบันทึกภาพและส6งภาพเพ่ือแสดงผลท่ีมีความละเอียดของภาพสูงสุด

ไม6น>อยกว6า  1,280x720  pixel  หรือไม6น>อยกว6า  921,600  pixel 
 -  มีช6องเชื่อมต6อระบบเครือข6าย  (Network Interface)   แบบ  10/100  

Base-T  หรือดีกว6า  จํานวนไม6น>อยกว6า  1  ช6อง 
 -  สามารถติดต้ังหน6วยจัดเก็บข>อมูล  (Hard Disk)  จํานวนไม6น>อยกว6า  1 หน6วย 
 -  มีช6องเชื่อมต6อ  (Interface)  แบบ  USB  จํานวนไม6น>อยกว6า  1  ช6อง  
3.  จอมอนิเตอร�  จํานวน  1  เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 
 -  มีขนาดหน>าจอไม6น>อยกว6า  15  นิ้ว 
 -  เปKนจอมอนิเตอร�ชนิดแบบ  LCD  หรือ  LED 
 -  มีพอร�ทต6อเชื่อมแบบ  VGA  หรือ  HDMI  เปKนอย6างน>อย 

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ� ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองคลังเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  หมวดค6าครุภัณฑ� แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง  ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟSาและวิทยุ (เพ่ือจ6ายเปKนค6ากล>องโทรทัศน�
วงจรปNดชนิดไอพี)   กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม... 



- ๑๑ - 
มติท่ีประชุม    ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให, กองคลัง 

เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณในหมวดครุภัณฑB  แผนงานบริหารงานท่ัวไป        
งานบริหารงานคลัง  ประเภทครุภัณฑBไฟฟIาและวิทยุ (เพ่ือจ�ายเป@นค�ากล,องโทรทัศนB
วงจรปJดชนิดไอพี)     

ประธานสภาเทศบาล   ลํา ดับต6อไปเรื่องการพิจารณาขออนุ มั ติ โอนเ พ่ิม-โอนลดงบประมาณ              
จํานวน ๑ รายการ ของกองช6าง  ขอเชิญผู>อํานวยการกองช6างได>ชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 

ผอ.กองช6าง   ขออนุญาตค6ะท6านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางวนิดา สมปู< ผู>อํานวยการ          
กองช6าง ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ สืบเนื่องจากในปLงบประมาณรายจ6ายประจําปLงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕60  กองช6าง  ได> ต้ังงบประมาณไว>ใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  หมวดค6าท่ีดินและสิ่งก6อสร>าง  ประเภทค6าก6อสร>างอาคาร
เก็บพัสดุ แต6เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ได>มีหนังสือด6วนท่ีสุด  ท่ี กค  0405.3/034304   
ลงวันท่ี 15 กันยายน  2559  เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง  Factor F  โดย
คณะอนุกรรมการกํากับหลักเกณฑ�การคํานวณราคากลางงานก6อสร>าง ได>ดําเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงตาราง Fact0t  F งานก6อสร>างทาง งานก6อสร>างสะพานและท6อเหลี่ยม  
และงานก6อสร>างชลประทาน  เพ่ือให>สอดคล>องกับการปรับอัตราค6าจ>างแรงงานข้ันตํ่า  
300 บาทท่ัวประเทศ  และสภาวะการก6อสร>างท่ีเปKนปIจจุบัน  ดังนั้น  เพ่ือให>การ
คํานวณราคากลางงานก6อสร>างเปKนไปตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด  กองช6าง  เทศบาลตําบลท6าแร6 
จึงได>ดําเนินการคํานวณราคากลางงานก6อสร>างใหม6  ดังนี้ 

วงเงินในการก�อสร,าง (เดิม) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  หมวดค6าท่ีดิน

และสิ่งก6อสร>าง  ประเภทค6าก6อสร>างอาคารเก็บพัสดุ  เทศบาลตําบลท6าแร6  ประเภท               
ค6าก6อสร>างอาคารเก็บพัสดุ  เทศบาลตําบลท6าแร6  ต้ังไว>  630,000  บาท  

วงเงินในการก�อสร,าง (ใหม�) 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  หมวดค6าท่ี

ดินและสิ่งก6อสร>าง  ประเภทค6าก6อสร>างอาคารเก็บพัสดุ  เทศบาลตําบลท6าแร6  ประเภท               
ค6าก6อสร>างอาคารเก็บพัสดุ  เทศบาลตําบลท6าแร6  ต้ังไว> 902,000  บาท   

ซ่ึงงบประมาณท่ีต้ังไว>ในเทศบัญญัติไม6เพียงพอแก6การเบิกจ6าย  จึงมีความ
จําเปKนต>องขอโอนเพ่ิม – โอนลด งบประมาณ  เพ่ือดําเนินการก6อสร>างโครงการดังกล6าว   
โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณดังนี้ 

ขอโอนลด 
   ๑. กองช6าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟSาถนน  หมวดค6าวัสดุ  ประเภท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล6อลื่น   งบประมาณอนุมัติ  300,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  
163,616.95  บาท  ขอโอนลด  142,000  บาท  

   ๒. กองช6าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
หมวดค6าวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล6อลื่น  งบประมาณอนุมัติ  350,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ  174,411.15  บาท  ขอโอนลด  130,000  บาท 

 
 
 

 โอนเพ่ิม… 



- ๑๒ - 

 โอนเพ่ิม 
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  

หมวดค6าท่ีดินและสิ่งก6อสร>าง  ประเภทค6าก6อสร>างอาคารเก็บพัสดุ  เทศบาลตําบลท6าแร6  
งบประมาณอนุมัติ 630,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  630,000  บาท ขอโอนเพ่ิม 
272,000  บาท 

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด  ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ   

ส.ท.ประจวบ    ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาล ผมนายประจวบ บรรจงศิลป0 ส.ท.
เขต ๒ ขออนุญาตสอบถามเรื่องค6าใช>จ6ายในการก6อสร>างอาคารเก็บพัสดุ  เทศบาลตําบล
ท6าแร6  จํานวน   902,000 บาท นั้น  ไม6ทราบว6าจะดําเนินการให>แล>วเสร็จทัน             
สิ้นปLงบประมาณหรือไม6 เพราะตอนนี้ก็ใกล>สิ้นปLงบประมาณแล>ว ครับ 

ผอ.กองคลัง   ขออนุญาตค6ะท6านประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ ถ>าการเบิกจ6าย
งบประมาณไม6แล>วเสร็จภายในปLงบประมาณ ๒๕๖๐ ทางเจ>าหน>าท่ีกองคลังก็จะ
ดําเนินการขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปLจากสภาเทศบาลเปKนลําดับต6อไปค6ะ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>   
กองช6างโอนเพ่ิม-โอนลดงบประมาณ จํานวน ๑ รายการ ดังนี้  

โอนลด 
   ๑. กองช6าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟSาถนน  หมวดค6าวัสดุ  ประเภท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล6อลื่น   งบประมาณอนุมัติ  300,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  
163,616.95  บาท  ขอโอนลด  142,000  บาท  

 ๒. กองช6าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
หมวดค6าวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล6อลื่น  งบประมาณอนุมัติ  350,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ  174,411.15  บาท  ขอโอนลด  130,000 บาท 

 โอนเพ่ิม 
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  

หมวดค6าท่ีดินและสิ่งก6อสร>าง  ประเภทค6าก6อสร>างอาคารเก็บพัสดุ  เทศบาลตําบลท6าแร6  
งบประมาณอนุมัติ 630,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  630,000  บาท ขอโอนเพ่ิม 
272,000  บาท   กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองช�าง           
โอนเพ่ิม-โอนลดงบประมาณ จํานวน ๑ รายการ เป@นเงินจํานวน 272,000 บาท           
(สองแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ,วน) 

 

 

ประธานสภาเทศบาล... 



- ๑๓ - 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองช6าง จํานวน ๕ รายการ ให>ชี้แจงแต6ละรายการและขออนุมัติทีละรายการ           
ขอเชิญผู>อํานวยการกองช6างชี้แจงแต6ละรายการครับ 

ผอ.กองช6าง    ขออนุญาตค6ะท6านประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตชี้แจงเรื่องขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6เนื ่องจากในปLงบประมาณรายจ6ายประจําปL            
พ.ศ.๒๕๖๐  กองช6างไม6ได>ต้ังรายการไว>  เรื่องแรกเพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือเลื่อยโซ6ยนต� 
จํานวน 1 เครื่อง ขนาดกําลังเครื่องไม6น>อยกว6า 1 แรงม>าเครื่องยนต�เบนซิน 2 จังหวะ 
ความยาวบาร�  12 นิ้ว (จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด)  เนื่องจากครุภัณฑ�ดังกล6าวไม6มี
รายการกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ�  สืบเนื่องจากเลื่อยโซ6ยนต�ตัวเดิมชํารุด
ไม6สามารถใช>งานได>    ดังนั้น  จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 เพ่ือจัดซ้ือ
เลื่อยโซ6ยนต� ดังนี้   

ขอโอนลด 
    กองช6าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวด

ค6าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส6ง  งบประมาณอนุมัติ  50,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  50,000  บาท  ขอโอนลด  9,600  บาท         

ต้ังเปKนรายการใหม6   
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  

หมวดครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�โรงงาน  งบประมาณอนุมัติ 9,600 บาท เพ่ือจัดซ้ือ          
เลื่อยโซ6ยนต� จํานวน  1  เครื่อง ขนาดกําลังเครื่องไม6น>อยกว6า  1 แรงม>าเครื่องยนต�เบนซิน               
2  จังหวะ  ความยาวบาร�  12  นิ้ว จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด   

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ� ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองช6างโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้  

โอนลด 
    กองช6าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวด

ค6าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส6ง  งบประมาณอนุมัติ  50,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  50,000  บาท  ขอโอนลด  9,600  บาท         

ต้ังเปKนรายการใหม6   
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  

หมวดครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�โรงงาน  งบประมาณอนุมัติ 9,600 บาท เพ่ือจัดซ้ือ          
เลื่อยโซ6ยนต� จํานวน  1  เครื่อง ขนาดกําลังเครื่องไม6น>อยกว6า  1 แรงม>าเครื่องยนต�เบนซิน               
2  จังหวะ  ความยาวบาร� 12 นิ้ว จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

 
มติท่ีประชุม… 



- ๑๔ - 

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองช�าง               
โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเล่ือยโซ�ยนตB จํานวน ๑ เครื่อง เป@นเงิน
จํานวน  ๙,๖๐๐ บาท (เก,าพันหกร,อยบาทถ,วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองช6าง เรื่องจัดซ้ือเครื ่องคอมพิวเตอร � ขอเชิญผู> อํานวยการกองช6างชี้แจง
รายละเอียดครับ 

ผอ.กองช6าง   เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6รายการท่ี ๒  เรื่องจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร�  สืบเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร�ตัวเดิมชํารุดไม6สามารถใช>งานได>          
และกองช6างมีความจําเปKนต>องใช>คอมพิวเตอร�ในการพิมพ�เอกสารต6างๆ ของงานราชการ   
ดังนั้น  จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้     

ขอโอนลด 
กองช6าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวด

ค6าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส6ง  งบประมาณอนุมัติ  50,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  40,400  บาท  ขอโอนลด  16,000  บาท  

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  

หมวดครุภัณฑ�ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  งบประมาณอนุมัติ 16,000  บาท             
เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร�  จํานวน  1  เครื่อง  จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� โดยมี
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร� ดังนี้   
  1. มีหน6วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม6น>อยกว6า  2 แกนหลัก  (2core)         
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม6น>อยกว6า 3.3 GHz  หรือดีกว6า จํานวน  1 หน6วย 
  2. มีหน6วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว6า  มีขนาดไม6น>อยกว6า  4  GB 
  ๓. มีหน6วยจัดเก็บข>อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือดีกว6า  ขนาดความจุ
ไม6น>อยกว6า  1TB  หรือชนิด Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม6น>อยกว6า  120 GB  
จํานวน  1  หน6วย 
  ๔. มี DVD-RW  หรือดีกว6า  จํานวน  1  หน6วย 
  5. มีช6องเชื่อมต6อระบบเครือข6าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว6าจํานวนไม6น>อยกว6า  1 ช6อง 
  6.  มีแปSนพิมพ�และเมาส� 
  7. มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว6า  มี  Contrast  Ratio  ไม6น>อยกว6า  600:1 
และมีขนาดไม6น>อยกว6า  19  นิ้ว  จํานวน  1  หน6วยจัด   

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

 

ประธานสภาเทศบาล… 
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ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองช6างโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้  

โอนลด 
กองช6าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวด

ค6าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส6ง  งบประมาณอนุมัติ  50,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  40,400  บาท  ขอโอนลด  16,000  บาท  

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  

หมวดครุภัณฑ�ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  งบประมาณอนุมัติ 16,000 บาท             
เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร�  จํานวน  1  เครื่อง  จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� กรุณา  
ยกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองช�าง              
โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรB จํานวน ๑ เครื่อง 
เป@นเงินจํานวน  ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ,วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองช6าง เรื่องจัดซ้ือเครื ่องพิมพ�แบบฉีดหมึก ขอเชิญผู>อํานวยการกองช6างชี้แจง
รายละเอียดครับ   

ผอ.กองช6าง   เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6รายการท่ี ๓  เรื่องจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก สืบเนื่องจากเครื่องพิมพ�ตัวเดิมชํารุดไม6สามารถใช>งานได> และ
กองช6างมีความจําเปKนต>องใช>  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้      

โอนลด 
กองช6าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวด

ค6าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส6ง  งบประมาณอนุมัติ  50,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  24,400 บาท  ขอโอนลด  4,300 บาท 

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  

หมวดครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  งบประมาณอนุมัติ  4,300  บาท  เพ่ือจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก  จํานวน  1  เครื่อง จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� โดยมี
รายละเอียดครุภัณฑ�เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก  ดังนี้ 

1. เปKนเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกพร>อมติดต้ังถังหมึกพิมพ� (INK Tank  Printer)   
จากโรงงานผู>ผลิต 
  2. มีความละเอียดในการพิมพ�ไม6น>อยกว6า  1,200 x 1,200  dpi 
  3. มีความเร็วในการพิมพ�ร6างขาวดําไม6น>อยกว6า  20 หน>าต6อนาที (ppm)  
หรือ  8.8  ภาพต6อนาที  (ipm) 
  4. มีความเร็วในการพิมพ�ร6างสีไม6น>อยกว6า 10 หน>าต6อนาท่ี (ppm) หรือ               
4.5 ภาพต6อนาที (ipm) 
 

5. มีช6องเชื่อมต6อ… 
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  5. มีช6องเชื่อมต6อ(Interface)  แบบ Parallel หรือ USB  2.0 หรือดีกว6า  
จํานวนไม6น>อยกว6า  1 ช6อง 

 6. สามารถใช>ได>กับ  A4, Letter,  Legal  และ Cust0m  โดยถาดใส6กระดาษ
ได>ไม6น>อยกว6า  50  แผ6น   

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองช6างโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้  

โอนลด 
กองช6าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวด

ค6าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส6ง  งบประมาณอนุมัติ  50,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  24,400 บาท  ขอโอนลด  4,300  บาท   

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  

หมวดครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  งบประมาณอนุมัติ  4,300 บาท           
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก  จํานวน  1  เครื่อง จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ� กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองช�าง              
โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพBแบบฉีดหมึก จํานวน ๑ เครื่อง 
เป@นเงินจํานวน ๔,๓๐๐ บาท (ส่ีพันสามร,อยบาทถ,วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองช6าง เรื่องจัดซ้ือเครื่องตัดหญ>า ขอเชิญผู>อํานวยการกองช6างชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผอ.กองช6าง   เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6รายการท่ี ๔ เรื่องจัด ซ้ือ                  
เครื่องตัดหญ>าชนิดข>อแข็ง สืบเนื่องจากบริเวณสวนหย6อมท6าเรือบ>านท6าแร6ท่ีกองช6าง
รับผิดชอบต>องดูแลสวนหย6อมและบ6อบําบัดน้ําเสียนั้น มีความจําเปKนต>องใช>เครื่อง          
ตัดหญ>าในการตัดตกแต6งต>นไม>และตัดหญ>าในบริเวณดังกล6าว  ดังนั้น จึงขอโอนลด
งบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้      

ขอโอนลด 
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  

หมวดค6าวัสดุ  ประเภทวัสดุก6อสร>าง  งบประมาณอนุมัติ 200,000  บาท งบประมาณ
คงเหลือ 86,689 บาท  ขอโอนลด  20,000  บาท 

 
 
 

ต้ังเปKนรายการใหม6...            
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ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  

หมวดครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�งานบ>านงานครัว  งบประมาณอนุมัติ  20,000 บาท  
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องตัดหญ>าชนิดข>อแข็ง  จํานวน  2  เครื่อง จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ�  โดยมีรายละเอียดเครื่องตัดหญ>าชนิดข>อแข็ง ดังนี้ 

- จัดซ้ือเครื่องตัดหญ>าชนิดข>อแข็ง  แบบสะพาย  จํานวน  2 เครื่องขนาด
เครื่องยนต�ไม6ตํ่ากว6า  1.5 แรงม>า  ปริมาตรกระบอกสูบไม6ตํ่ากว6า 30 ซีซี  พร>อมใบมีด  
เพ่ือใช>ในงานสวนสาธารณะ  

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองช6างโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้   

โอนลด 
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  

หมวดค6าวัสดุ  ประเภทวัสดุก6อสร>าง  งบประมาณอนุมัติ 200,000  บาท งบประมาณ
คงเหลือ 86,689 บาท  ขอโอนลด  20,000 บาท  

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  

หมวดครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�งานบ>านงานครัว  งบประมาณอนุมัติ  20,000 บาท  
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องตัดหญ>าชนิดข>อแข็ง  จํานวน  2  เครื่อง จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ� กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองช�าง               
โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องตัดหญ,าชนิดข,อแข็ง จํานวน 2  เครื่อง 
เป@นเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ,วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองช6าง เรื่องจัดซ้ือหม>อเพ่ิมไฟ  ขอเชิญผู>อํานวยการกองช6างชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผอ.กองช6าง   เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6รายการท่ี ๕ เรื่องจัด ซ้ือ                  
หม>อเพ่ิมไฟ  ตามท่ีเทศบาลตําบลท6าแร6ได>จัดซ้ือเครื่องเสียงไว>ใช>งานในกิจกรรมต6างๆ 
ของเทศบาลตําบลท6าแร6  ปIจจุบันพบปIญหาการใช>เครื่องเสียงกับระบบไฟอยู6บ6อยครั้ง  
ดังนั้น จึงขออนุมัติ ซ้ือหม>อเพ่ิมไฟเพ่ือเปKนการช6วยในการปรับแรงดันไฟฟSาและ               
ไม6ให>กระแสไฟตกในระหว6างใช>เครื่องเสียง เพราะถ>ากระแสไฟตกบ6อยๆ อาจส6งผลให>
เครื่องเสียงเสียหายได>   ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6ในการ
จัดซ้ือหม>อเพ่ิมไฟ ดังนี้      

 

ขอโอนลด… 



- ๑๘ - 

ขอโอนลด 
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค6าวัสดุ   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร�  งบประมาณ
อนุมัติ 20,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 15,440 บาท ขอโอนลด 15,000 บาท 

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  

หมวดครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟSาและวิทยุ  งบประมาณอนุมัติ  15,000 บาท     
เพ่ือจัดซ้ือหม>อเพ่ิมไฟ  จํานวน 1 เครื่อง  จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด  โดยมีรายละเอียด
หม>อเพ่ิมไฟ  ดังนี้ 

จัดซ้ือหม>อเพ่ิมไฟ(STEP UP) จํานวน 1 เครื่องขนาดไม6ต่ํากว6า  80 A  มีคัตเอาท�  
มีล>อ INPUT (130 – V -220 V ac) OUTPUT (220 V ac 80A)  

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน   

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองช6างโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้   

โอนลด 
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค6าวัสดุ   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร�  งบประมาณ
อนุมัติ 20,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 15,440 บาท ขอโอนลด 15,000 บาท 

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองช6าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก6อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  

หมวดครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟSาและวิทยุ  งบประมาณอนุมัติ  15,000 บาท     
เพ่ือจัดซ้ือหม>อเพ่ิมไฟ จํานวน 1 เครื่อง จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองช�าง               
โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือหม,อเพ่ิมไฟ  จํานวน ๑ เครื่อง เป@นเงิน
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนห,าพันบาทถ,วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม จํานวน ๔ รายการ ให>ชี้แจงแต6ละรายการและ             
ขออนุมัติทีละรายการ ขอเชิญผู> อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล>อมชี้แจง                
แต6ละรายการครับ 

 

 

นางเพ็ชรัตน�... 

 



- ๑๙ - 
นางเพ็ชรัตน�   ขออนุญาตค6ะท6านประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางเพ็ชรัตน� เว็ทเตอร�เกรน        

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รักษาราชการแทน ผู>อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล>อม  ขออนุญาตชี้แจงเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
เนื ่องจากในปLงบประมาณรายจ6ายประจําปL พ.ศ.๒๕๖๐  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล>อมไม6ได>ต้ังรายการไว>  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
เพ่ือจัดซ้ือ จํานวน ๔ รายการ คือ ๑.รถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน  ๒.เก>าอ้ีพนักงาน  
๓.รถเข็นเพ่ือขนมูลสัตว�  ๔.ตู>เย็น   โดยขอลดจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม 
แผนงานการพาณิชย� งานโรงฆ6าสัตว� หมวดค6าสาธารณูปโภคประเภทค6าไฟฟSา 
งบประมาณต้ังไว>  ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก6อนโอน ๖๐,๐๐๐ บาท              
ขอโอนลด  ๔๑,๐๐๐ บาท  (สี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ>วน) โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6เรื่องแรก การจัดซ้ือรถเข็นเตียงนอน
พยาบาลฉุกเฉิน  สืบเนื่องจากได>รับรายงานจากเจ>าหน>าท่ีกู>ชีพกู>ภัยเทศบาลตําบล          
ท6าแร6ว6ารถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉินท่ีใช>ในปIจจุบันมีการใช>งานทุกวันทําให>ชํารุด           
ตามอายุการใช>งาน  ดังนั้น จึงขออนุมัติจัดซ้ือรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน เพ่ือใช>
เคลื่อนย>ายผู>ป<วย ข้ึน-ลง จากรถกู>ชีพ เพ่ือให>บริการช6วยเหลือประชาชนผู>ได>รับบาดเจ็บ 
หรือเจ็บป<วยฉุกเฉินส6งต6อไปรักษาท่ีโรงพยาบาล  จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKน
รายการใหม6 ดังนี้          

ต้ังเปKนรายการใหม6         
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค6าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�การแพทย� เพ่ือจัดซ้ือรถเข็น
เตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน งบประมาณอนุมัติ  ๒๕,๐๐๐  บาท จัดซ้ือตามราคา
ท>องตลาด  โดยมีรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร� ดังนี้    

๑. รถเข็นพยาบาลแบบปรับนั่งได> ระบบบล็อกเตียงแบบเข็นข้ึนลงได> 
๒. รถเข็นเปลสามารถแปลงเปKนเก>าอ้ี มุมเปลสามารถปรับเปลี่ยนตามความ

ต>องการได> 
    ๓. เหมาะสมในการเคลื่อนย>ายผู>ป<วยในท่ีจํากัด เช6น โรงพยาบาล รถพยาบาล 

 ๔. ทําจากอลูมิเนียมเปKนลักษณะการปSองกันการกัดกร6อนของใช>อย6างปลอดภัย 
และสะดวกในการฆ6าเชื้อและทําความสะอาด 

๕. ขนาดสินค>า (L x W x H) ; ขนาดสูงสุด : ๑๙๖x๕๕x๘๖ / ขนาดข้ันตํ่า : 
๑๙๐x๕๕x๒๕ 

    ๖. น้ําหนัก ๓๔ – ๔๐ Kg 
    ๗. สามารถรับน้ําหนักได>ไม6เกิน ๑๕๙ Kg 

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  

ส.ท.สมจิต...   



- ๒๐ - 

ส.ท.สมจิต    ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมจิต  มังการ ส.ท.เขต ๑ 
ตามท่ีได>รับแจ>งจากเจ>าหน>าท่ีรถ EMS ว6ารถเข็นพยาบาลมีการชํารุด ผมเห็นด>วยกับ
จัดซ้ือรถเข็นพยาบาลเพ่ือเปKนการอํานวยความสะดวกให>กับประชาชนครับ  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อมโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้  

โอนลด    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม แผนงานการพาณิชย� งานโรงฆ6าสัตว� หมวด

ค6าสาธารณูปโภคประเภทค6าไฟฟSา งบประมาณต้ังไว>  ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก6อนโอน ๖๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด  ๒๕,๐๐๐ บาท        

ต้ังเปKนรายการใหม6 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค6าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�การแพทย� เพ่ือจัดซ้ือรถเข็น
เตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน งบประมาณอนุมัติ  ๒๕,๐๐๐ บาท จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด  
กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล,อม  โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือรถเข็นเตียงนอน
พยาบาลฉุกเฉินเป@นเงินจํานวน  ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนห,าพันบาทถ,วน)  

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม เรื่องจัดซ้ือจัดซ้ือเก>าอ้ีพนักงาน ขอเชิญผู>อํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อมชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางเพ็ชรัตน�   เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6รายการท่ี ๒  เรื่องจัดซ้ือเก>าอ้ี
สํานักงาน  เพ่ือใช>สําหรับเจ>าหน>าท่ีผู>ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อมท่ีชํารุด
ไม6สามารถซ6อมแซมให>ใช>งานได>  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้     

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุขหมวดค6าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก>าอ้ีสํานักงาน
สําหรับเจ>าหน>าท่ีผู>ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม จํานวน ๒ ตัว 
งบประมาณอนุมัติ ๖,๐๐๐ บาท จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด    

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อมโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้   

โอนลด...    



- ๒๑ - 

โอนลด    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม แผนงานการพาณิชย� งานโรงฆ6าสัตว� หมวด

ค6าสาธารณูปโภคประเภทค6าไฟฟSา งบประมาณต้ังไว>  ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก6อนโอน ๓๕,๐๐๐ บาท ขอโอนลด  ๖,๐๐๐ บาท        

ต้ังเปKนรายการใหม6 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข หมวดค6าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก>าอ้ี
สํานักงานสําหรับเจ>าหน>าท่ีผู>ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม จํานวน ๒ ตัว 
งบประมาณอนุมัติ ๖,๐๐๐ บาท จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุ มัติ ให,กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล,อม โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเก,าอ้ี
สํานักงาน จํานวน ๒ ตัว เป@นเงินจํานวน  ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ,วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม เรื่องจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขอเชิญผู>อํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางเพ็ชรัตน�   เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6รายการท่ี ๓  เรื่องจัดซ้ือรถเข็น 
เพ่ือใช>ขนมูลสัตว�ภายในโรงฆ6าสัตว�เทศบาลตําบลท6าแร6  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณ
เพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้     

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล>อม แผนงานการพาณิชย�  งานโรงฆ6าสัตว�             

หมวดค6าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�งานบ>านงานครัว เพ่ือจัดซ้ือรถเข็นเพ่ือขนมูลสัตว�            
ในโรงฆ6าสัตว� จํานวน  ๑  คัน งบประมาณอนุมัติ ๓,๕๐๐ บาท จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด 
โดยมีรายละเอียดรถเข็น เพ่ือใช>ขนมูลสัตว�ภายในโรงฆ6าสัตว�เทศบาลตําบลท6าแร6 ดังนี้  

    ๑. ชนิดล>อยางเติมลม ขนาดล>อ  ๑๗ นิ้ว 
    ๒. ตัวโครงสร>างรถทําด>วยเหล็ก 
    ๓. กระบะรถทําจากเหล็กหรือสังกะสี 
    ๔. ความกว>างของกระบะ  ๒๒.๕  นิ้ว 
    ๕. ความยาวของกระบะ   ๓๑  นิ้ว 

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม โอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้   

 

โอนลด...   



- ๒๒ - 

โอนลด    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม แผนงานการพาณิชย� งานโรงฆ6าสัตว� หมวด

ค6าสาธารณูปโภคประเภทค6าไฟฟSา งบประมาณต้ังไว>  ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก6อนโอน ๒๙,๐๐๐ บาท ขอโอนลด  ๓,๕๐๐ บาท        

ต้ังเปKนรายการใหม6 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม แผนงานการพาณิชย� งานโรงฆ6าสัตว� หมวด          

ค6าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�งานบ>านงานครัว เพ่ือจัดซ้ือรถเข็นเพ่ือขนมูลสัตว�ในโรงฆ6าสัตว� 
จํานวน  ๑  คัน งบประมาณอนุมัติ ๓,๕๐๐ บาท จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด  กรุณายกมือข้ึน
เชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุ มัติ ให,กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล,อม โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือรถเข็น  
เพ่ือเข็นมูลสัตวB จํานวน ๑ คัน เป@นเงินจํานวน ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห,าร,อยบาทถ,วน)  

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม เรื่องจัดซ้ือตู>เย็น ขอเชิญผู>อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล>อม ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางเพ็ชรัตน�   เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6รายการท่ี ๔ เรื่องจัด ซ้ือ                  
ตู>เย็น  สืบเนื่องจากไฟฟSาในหมู6บ>านกระดุกและดับบ6อยทําให>คอมเพลสเซอร�ของตู>เย็นท่ี
ใช>แช6วัคซีนสําหรับงานสัตวแพทย�เสีย  จึงมีความจําเปKนต>องขอทําอนุมัติจัดตู>เย็นขนาด 
๕ คิวบิตฟุต จํานวน ๑ หลัง  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 
ดังนี้     

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม แผนงานการพาณิชย� งานโรงฆ6าสัตว� หมวด          

ค6าครุภัณฑ�ประเภทครุภัณฑ�งานบ>านงานครัว เพ่ือจัดซ้ือตู>เย็น ขนาด ๕ คิวบิตฟุต              
จํานวน ๑ หลัง งบประมาณอนุมัติ ๖,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดตู>เย็น ขนาด ๕ คิวบิตฟุต
ดังนี้  

    ๑. ขนาดท่ีกําหนดเปKนความจุภายในข้ันตํ่า 
 ๒. ขนาดความจุไม6น>อยกว6า 5 คิวบิกฟุต เปKนรุ6นท่ีได>รับฉลากเบอร� 5 ของการ
ไฟฟSาฝ<ายผลิตแห6งประเทศไทย 

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม โอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้   

 

โอนลด...    



- ๒๓ - 

โอนลด    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม แผนงานการพาณิชย� งานโรงฆ6าสัตว� หมวด

ค6าสาธารณูปโภคประเภทค6าไฟฟSา งบประมาณต้ังไว>  ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก6อนโอน ๒๕,๕๐๐ บาท ขอโอนลด  ๖,๕๐๐ บาท        

ต้ังเปKนรายการใหม6 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม แผนงานการพาณิชย� งานโรงฆ6าสัตว� หมวด

ค6าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�งานบ>านงานครัว เพ่ือจัดซ้ือตู>เย็น ขนาด ๕ คิวบิตฟุต              
จํานวน  ๑  หลัง งบประมาณอนุมัติ ๖,๕๐๐ บาท  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุ มัติ ให,กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล,อม โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือตู,เย็น  
จํานวน ๑ หลัง เป@นเงินจํานวน ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห,าร,อยบาทถ,วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองวิชาการและแผนงาน จํานวน ๑ รายการ   ขอเชิญผู>อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล>อมชี้แจง ครับ 

ผอ.กองวิชาการฯ   ขออนุญาตค6ะท6านประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางวันเพ็ญ  ละทะโล   
ผู>อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ สืบเนื่องจากเก>าอ้ีของ
เจ>าหน>าท่ีกองวิชาการและแผนงานชํารุดไม6สามารถใช>งานได>  แต6กองกองวิชาการและ
แผนงานไม6ได>ต้ังรายการไว>  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6เพ่ือ
จัดซ้ือเก>าอ้ีสํานักงาน  ดังนี้      

ขอโอนลด    
กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานสถิติและวิชาการ 

หมวดค6าใช>สอย  ประเภทรายจ6ายเพ่ือให>ได>มาซ่ึงบริหาร ค6าจ>างเหมาบริการช6วยงาน
ธุรการและบริการประชาชน  งบประมาณต้ังไว>  ๙๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
ก6อนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๙,๐๐๐ บาท        

ต้ังเปKนรายการใหม6 
กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานสถิติและวิชาการ 

หมวดครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน งบประมาณอนุมัติ ๙,๐๐๐ บาท เพ่ือซ้ือเก>าอ้ี
พนักงานจํานวน ๓ ตัว  จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด   

     เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณ
ขององค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน   

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองวิชาการและแผนงานโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้  

 

โอนลด...    



- ๒๔ - 

โอนลด    
กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานสถิติและวิชาการ 

หมวดค6าใช>สอย  ประเภทรายจ6ายเพ่ือให>ได>มาซ่ึงบริหาร ค6าจ>างเหมาบริการช6วยงาน
ธุรการและบริการประชาชน  งบประมาณต้ังไว>  ๙๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
ก6อนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด  ๙,๐๐๐ บาท        

ต้ังเปKนรายการใหม6 
กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานสถิติและวิชาการ 

หมวดครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน งบประมาณอนุมัติ ๙,๐๐๐ บาท เพ่ือซ้ือเก>าอ้ี
พนักงานจํานวน ๓ ตัว  จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองวิชาการ
และแผนงาน โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเก,าอ้ีพนักงาน จํานวน           
๓ ตัว เป@นเงินจํานวน  ๙,๐๐๐ บาท (เก,าพันบาทถ,วน)  

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองสวัสดิการสังคม จํานวน ๕ รายการ ให>ชี้แจงแต6ละรายการและขออนุมัติ                 
ทีละรายการ ขอเชิญผู>อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ชี้แจงแต6ละรายการครับ 

นางรัตนา   ขออนุญาตค6ะท6านประธานสภาเทศบาล  ดิ ฉันนางรัตนา  การชาคํา                    
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  รักษาราชการแทน ผู>อํานวยการสวัสดิการสังคม             
ขออนุญาตชี้แจงเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6เนื่องจากใน
ปLงบประมาณรายจ6ายประจําปL พ.ศ.๒๕๖๐  กองสวัสดิการสังคม ไม6ได>ต้ังรายการไว>  
ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6เพ่ือจัดซ้ือ จํานวน ๕ รายการ คือ  
๑.เครื่องสํารองไฟ  ๒.เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก  ๓.เครื่องเสียงแบบลากจูง ๔.เก>าอ้ีสํานักงาน   
โดยขอลดจาก กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร>างความเข>มแข็ง งานส6งเสริมและสนับสนุน
ความเข>มแข็ง หมวดค6าใช>สอย ประเภทโครงการสํารวจข>อมูลพ้ืนฐานขององค�กร
ปกครองส6วนท>องถ่ิน  งบประมาณต้ังไว>  ๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก6อนโอน 
๕๒,๐๐๐ บาท ขอโอนลด  ๓๓,๕๐๐ บาท (สามหม่ืนสามพันห>าร>อยบาทถ>วน) โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้  

เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6เรื่องแรก  การจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ 
สําหรับคอมพิวเตอร� เนื่องจากเครื่องเก6าชํารุดทําให>ไม6สามารถบันทึกข>อมูลลงใน
คอมพิวเตอร�ได>เม่ือเกิดไฟฟSาดับ  จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้          

ต้ังเปKนรายการใหม6         
กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห�  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห�  หมวดค6าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  (เครื่องสํารองไฟ)  จํานวน  
๒ เครื่อง งบประมาณอนุมัติ 5,600  บาท จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด  โดยมีรายละเอียด
เครื่องสํารองไฟฟSา ดังนี้   

    - มีกําลังไฟฟSาด>านนอกไม6น>อยกว6า  800 VA  (480  Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟSาได>ไม6น>อยกว6า  15 นาที   
 
 
 

เพ่ือให>เปKนไป… 
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เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองสวัสดิการสังคม  โอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้  

โอนลด    
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร>างความเข>มแข็ง งานส6งเสริมและสนับสนุน

ความเข>มแข็ง หมวดค6าใช>สอย ประเภทโครงการสํารวจข>อมูลพ้ืนฐานขององค�กร
ปกครองส6วนท>องถ่ิน  งบประมาณต้ังไว>  ๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก6อนโอน 
๕๒,๐๐๐ บาท  ขอโอนลด  ๕,๖๐๐ บาท  

ต้ังเปKนรายการใหม6 
กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห�  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห�  หมวดค6าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  (เครื่องสํารองไฟ)  
จํานวน  ๒ เครื่อง งบประมาณอนุมัติ 5,600 บาท  จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด กรุณา 
ยกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองสวัสดิการ
สังคม  โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟเป@นเงินจํานวน  
๕,๖๐๐ บาท (ห,าพันหกร,อยบาทถ,วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองสวัสดิการสังคม เรื่องจัดซ้ือเครื ่องพิมพ�แบบฉีดหมึก ขอเชิญผู>อํานวยการ           
กองสวัสดิการสังคม ชี้แจงรายละเอียดครับ  

นางรัตนา   เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6รายการท่ี ๒  เรื่องจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก(สี) สืบเนื่องจากต>องใช>เครื่องพิมพ�ในการทํางาน เพ่ือพิมพ�
รูปภาพกิจกรรมโครงการต6างๆ เพ่ือประกอบรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน ๑ เครื่อง 
ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้      

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห�  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห�  หมวดค6าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� (เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก)   
จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณอนุมัติ ๗,๗00 บาท  จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� 
โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ�เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก   (เครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)) ดังนี้  

    ๑. เปKนอุปกรณ�ท่ีมีความสามารถเปKน Printer, Copier, Scanner และ FAX 
ภายในเครื่องเดียวกัน 

    ๒. ใช>เทคโนโลยีแบบพ6นหมึก (Inkjet)   
 

๓. มีความละเอียด… 
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    ๓. มีความละเอียดในการพิมพ�ไม6น>อยกว6า  4,800X1,200  dpi หรือ  

1,200X4,800  dpi 
    ๔. มีความเร็วในการพิมพ�ร6างขาวดําไม6น>อยกว6า 33 หน>าต6อนาที (ppm) หรือ 15 

ภาพต6อนาที (ipm) 
    ๕. มีความเร็วในการพิมพ�ร6างสีไม6น>อยกว6า 15 หน>าต6อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพ

ต6อนาที (ipm) 
    ๖. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาดดํา-สี) ได> 
    ๗. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม6น>อยกว6า 1,200X2,400 dpi 
    ๘. มีถาดปSอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)   
    ๙. ท่ีสามารถถ6ายสําเนาเอกสารได>ท้ังสีและขาวดํา 
    ๑๐. สามารถทําสําเนาได>สูงสุดไม6น>อยกว6า 99  สําเนา 
    ๑๑. สามารถย6อและขายายได> 25 ถึง 400 เปอร�เซ็นต�  
    ๑๒. มีช6องเชื่อมต6อระบบเครือข6าย (Network Interface) แบบ 10/100  

Base-T หรือดีกว6า  จํานวนไม6น>อยกว6า 1 ช6อง 
    ๑๓. สามารถใช>ฝ<ายเครือข6ายไร>สาย (Wi-Fi) ได> 
    ๑๔. สามารถใช>ได>กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส6กระดาษ

ไม6น>อยกว6า 100 แผ6น   

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองสวัสดิการสังคมโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้  

โอนลด    
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร>างความเข>มแข็ง งานส6งเสริมและสนับสนุน

ความเข>มแข็ง หมวดค6าใช>สอย ประเภทโครงการสํารวจข>อมูลพ้ืนฐานขององค�กร
ปกครองส6วนท>องถ่ิน  งบประมาณต้ังไว>  ๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก6อนโอน 
๔๖,๔๐๐ บาท  ขอโอนลด  ๗,๗๐๐ บาท   

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห�  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห�  หมวดค6าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� (เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก)   
จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณอนุมัติ ๗,๗00 บาท จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� 
กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ 

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองสวัสดิการสังคม   
โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพBแบบฉีดหมึก จํานวน ๑ เครื่อง 
เป@นเงินจํานวน ๗,๗๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร,อยบาทถ,วน) 

 

ประธานสภาเทศบาล... 
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ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองสวัสดิการสังคม เรื่องจัดซ้ือเครื ่องเสียงแบบลากจูง ขอเชิญผู>อํานวยการ           
กองสวัสดิการสังคม ชี้แจงรายละเอียดครับ  

นางรัตนา   เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6รายการท่ี ๓  เรื่องจัดซ้ือเครื่อง
เสียงแบบลากจูง มีความจําเปKนในการใช>ออกประชาสัมพันธ� ประชาคมนอกสถานท่ี และ
ใช>สําหรับเปNดเพลงให>กลุ6มบาสโลปซ>อมเต>น ท่ีศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตและส6งเสริมอาชีพ
ผู>สูงอายุ  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้      

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห�  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห�  หมวดค6าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟSาและวิทยุ  (เครื่องเสียงแบบลากจูง)   
จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณอนุมัติ 7,๐00 บาท  จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด โดยมี
รายละเอียดครุภัณฑ�เครื่องเสียงแบบลากจูง ดังนี้  

  ๑. มีแบตเตอรี่ในตัว 
๒. ช6องต6อ USB  SD  Card  MP3 
๓. POWER  300 W. 
๔. 2 MIC, 1 AUX 
๕. ตัวตู>ลําโพงมีล>อ ลากได>  

    เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองสวัสดิการสังคมโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้  

โอนลด    
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร>างความเข>มแข็ง งานส6งเสริมและสนับสนุน

ความเข>มแข็ง หมวดค6าใช>สอย ประเภทโครงการสํารวจข>อมูลพ้ืนฐานขององค�กร
ปกครองส6วนท>องถ่ิน  งบประมาณต้ังไว>  ๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก6อนโอน 
๓๘,๗๐๐ บาท  ขอโอนลด  ๗,๐๐๐ บาท  

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห�  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห�  หมวดค6าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟSาและวิทยุ (เครื่องเสียงแบบลากจูง)   
จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณอนุมัติ 7,๐00 บาท จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด กรุณายก
มือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองสวัสดิการสังคม   
โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องเสียงแบบลากจูง จํานวน ๑ เครื่อง 
เป@นเงินจํานวน ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ,วน) 

ประธานสภาเทศบาล... 



- ๒๘ - 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองสวัสดิการสังคม เรื่องจัดซ้ือจัดซ้ือเก>า อ้ีพนักงาน ขอเชิญผู> อํานวยการ                 
กองสวัสดิการสังคม ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางรัตนา   เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6รายการท่ี ๔  เรื่องจัดซ้ือเก>าอ้ี
สํานักงาน  เพ่ือใช>สําหรับเจ>าหน>าท่ีผู>ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคมท่ีชํารุดไม6สามารถ
ซ6อมแซมให>ใช>งานได>   ดังนั้น  จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้     

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห�  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห�  หมวดค6าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  เพ่ือจ6ายเปKนค6าเก>าอ้ีสําหรบ
พนักงาน จํานวน  2 ตัว งบประมาณอนุมัติ 6,000  บาท  จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด     
เพ่ือจ6ายเปKนค6าเก>าอ้ีสําหรับพนักงานมี 4  ล>อแบบหมุนได>   

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองสวัสดิการสังคมโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้  

โอนลด    
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร>างความเข>มแข็ง งานส6งเสริมและสนับสนุน

ความเข>มแข็ง หมวดค6าใช>สอย ประเภทโครงการสํารวจข>อมูลพ้ืนฐานขององค�กร
ปกครองส6วนท>องถ่ิน  งบประมาณต้ังไว>  ๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก6อนโอน 
๓๑,๗๐๐ บาท  ขอโอนลด  ๖,๐๐๐ บาท  

ต้ังเปKนรายการใหม6 
กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห�  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห�  หมวดค6าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  เพ่ือจ6ายเปKนค6าเก>าอ้ีสําหรบ
พนักงาน จํานวน  2 ตัว งบประมาณอนุมัติ 6,000  บาท จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด     
กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองสวัสดิการ
สังคม  โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเก,าอ้ีสํานักงาน จํานวน ๒ ตัว 
เป@นเงินจํานวน  ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ,วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต6อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6
ของกองสวัสดิการสังคม เรื่องจัดซ้ือตู>เหล็กบานเลื่อนกระจก ขอเชิญผู>อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม ชี้แจงรายละเอียดครับ 

 

นางรัตนา… 



- ๒๙ - 
นางรัตนา   เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6รายการท่ี ๕  เรื่องจัดซ้ือตู>เหล็ก

บานเลื่อนกระจก เพ่ือใช>ในการเก็บเอกสารสํานักงาน และเพ่ือความเปKนระเบียบของการ
เก็บเอกสารสํานักงาน ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้     

ต้ังเปKนรายการใหม6            
กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห�  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห�  หมวดค6าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  เพ่ือจ6ายเปKนค6าตู>เหล็กบาน
เลื่อนกระจก  ขนาด ๔  ฟุต  จํานวน 2  หลังๆ ราคา  ๓,6๐๐  บาท  งบประมาณอนุมัติ  
7,200 บาท  จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด   

เพ่ือให>เปKนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส6วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด ค6าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ6ายเปKนรายการใหม6         
ให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน   

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดไม6เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม6มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว6า  ท6านสมาชิกท6านใดเห็นชอบให>           
กองสวัสดิการสังคม  โอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปKนรายการใหม6 ดังนี้  

โอนลด    
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร>างความเข>มแข็ง งานส6งเสริมและสนับสนุน

ความเข>มแข็ง หมวดค6าใช>สอย ประเภทโครงการสํารวจข>อมูลพ้ืนฐานขององค�กร
ปกครองส6วนท>องถ่ิน  งบประมาณต้ังไว>  ๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก6อนโอน 
๒๕,๗๐๐ บาท  ขอโอนลด  ๗,๒๐๐ บาท  

ต้ังเปKนรายการใหม6 
กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห�  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห�  หมวดค6าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  เพ่ือจ6ายเปKนค6าตู>เหล็กบาน
เลื่อนกระจก  ขนาด ๔  ฟุต  จํานวน 2  หลังๆ ราคา  ๓,6๐๐  บาท  งบประมาณอนุมัติ  
7,200  บาท  จัดซ้ือตามราคาท>องตลาด  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให,กองสวัสดิการสังคม  
โอนงบประมาณตั้งเป@นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือ ตู,เหล็กบานเล่ือนกระจก  จํานวน ๒ หลัง 
เป@นเงินจํานวน ๗,๒๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร,อยบาทถ,วน) 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาเทศบาล  ลําดับต6อไปเปKนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภา
เทศบาลท6านใดจะปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม6เชิญครับ 

 

 

ผอ.กองการประปา… 

 



- ๓๐ - 
ผอ.กองการประปา  ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาลตําบลท6าแร6  ผมว6าท่ีร>อยเอกวัชรา  

โพธิ์สาวัง  ผู>อํานวยการกองการประปา   ขอนําเรียนเรื่องการต้ังงบประมาณเพ่ิมเติม
ดังนี้  เดิมการต้ังงบประมาณของกองการประปาท่ีรายได>เท6ากับรายจ6าย เม่ือนํา
งบประมาณไปบริหารทําให>เกิดการติดขัดในการบริหารงบประมาณ  เพราะการ
ดําเนินงานของกองการประปา มีระบบการดําเนินการดังนี้ โดยเริ่มจากการจดมาตรน้ํา
คือวันท่ี ๑๕-๑๘ ของเดือน(๓-๔ วัน) และลงข>อมูลในระบบและส6งใบแจ>งหนี้             
ในต>นเดือนถัดไป   ตัวอย6างการเช6นถ>ากองการประปาต้ังงบประมาณคํานวณรายรับจาก
ใบแจ>งหนี้  ๒๔๐,๐๐๐ บาท แต6เก็บได> ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในแต6รอบบิลนั้น  และช6วงหลัง
ได>มีการประชาสัมพันธ�กระตุ>นให>ผู>ใช>น้ํามาจ6ายภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน ถ>าไม6มาชําระ
ภายในกําหนดจะตัดมาตรวัดน้ํา เพราะงบประมาณท่ีเก็บได>จะต>องมาใช>จ6ายในการซ้ือ
สารเคมี  ในช6วงแรกๆ ก็ทําให>กองการประปาสามารถเก็บเงินได>เพ่ิมข้ึน แต6ยังไม6เปKน
ปIจจุบันกับงบประมาณรายรับในบัญชี  ซ่ึงในปLงบประมาณ ๒๕๖๐ ได>ประมาณการ
รายรับของจากค6าสาธารณูปโภคและการพาณิชย� ๒,๖๒๐,๐๐๐บาท  แต6เม่ือคํานวณ
รายได>รวมต้ังแต6เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวม ๑๐ เดือน เปKนเงิน 
๑,๙๐๑,๒๑๕ บาท และเหลืออีก ๒ เดือนก็จะหมดปLงบประมาณ ๒๕๖๐  ซ่ึงสามารถ
สรุปได>ว6ารายได>จริงกับประมาณการรายรับต6างกันอยู6ประมาณสามแสนกว6าบาทครับ 
ดังนั้นผมจึงประมาณการรายรับในปLงบประมาณ ๒๕๖๑ เท6ากับรายรับจริงของ
ปLงบประมาณในปL ๒๕๖๐ จึงทําให>ประมาณการรายรับลดลงจากปLท่ีผ6านมาครับ   

  ดังนั้น  ตอนนี้กองการประปาต>องบริหารงานด>วยความระมัดระวังในการ
เบิกจ6ายเปKนอย6างมาก ผมขอให>ทุกท6านได>ช6วยกันพิจารณาแก>ไขปIญหานี้อย6างไร เพราะ
ในปIจจุบันเรื่องการเก็บค6าน้ําประปาและการบริหารงานต6างๆ ยังคงมีปIญหา อย6างเช6น           
ค6าจําหน6ายน้ําไปเทศบาลตําบลเมืองทองท6าแร6 เนื่องจากช6วงสองสามเดือนท่ีผ6านมา
มาตรวัดน้ําชํารุดจึงทําให>การเก็บค6าน้ําลดลง  เดิมเก็บเงินได> ๔-๕ พันกว6าบาท         
แต6ปIจจุบันเก็บเงินได> ๑-๒ พันกว6าบาท  จึงได>ประสานกับเทศบาลตําบลเมืองทองท6าแร6
ขอจดเปKนมาตรวัดน้ําย6อยแต6ละครัวเรือนไปพร>อมๆกับเทศบาลตําบลเมืองทองท6าแร6          
จึงทําให>สามารถเก็บเงินได>เพ่ิมข้ึนเปKน ๕-๖ พันกว6าบาทต6อเดือน  

  และอีกปIญหาคือมาตรวัดน้ําของชาวบ>านชํารุดหลายหลังคาเรือนส6งผลให>          
เก็บเงินค6าน้ําประปาได>ลดลง อย6างเช6นบ>านของนายวิจิตร ลาดบาศรี มาตรวัดน้ําไม6หมุน 
เจ>าของบ>านแจ>งมาว6าใช>น้ําเพียงแค6อาบน้ําและซักผ>าตอนเย็น เพราะตอนกลางวัน           
ไม6อยู6บ>านมาตรวัดน้ําจึงไม6หมุน  แต6ผมลองเอามาตรวัดน้ําไปทดสอบปรากฏว6ามีค6าน้ํา
ประมาณร>อยกว6าบาทเกิดข้ึน  และผมคิดว6าปIญหาเหล6านี้คงเกิดกับบ>านอีกหลายหลัง 
คงเปKนสองสาเหตุนี้ท่ีทําให>ประปามีรายได>ท่ีน>อยลง    

ส.ท.ปราโมทย�  ตามท่ีผู>อํานวยการกองการประปาได>ชี้แจงไปเบ้ืองต>นนั้น  ผมได>ข>อสังเกตว6า
เจ>าหน>าท่ีผู>ท่ีไปจดมาตรวัดน้ําคงต>องรู>ว6ามาตรวัดน้ําเสียหรือไม6 และต>องแจ>งผู>ใช>น้ําและ
ผู>อํานวยการกองการประปาทราบ  และไม6ทราบว6าการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําท่ีชํารุดใคร
เปKนผู>รับผิดชอบเรื่องค6าใช>จ6ายครับ 

ผอ.กองการประปา  ตามระเบียบของกองการประปา  กรณีมาตรวัดน้ําชํารุดผู>ใช>น้ําต>องเปKนผู>จ6าย 
ค6าเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา  แต6ปIจจุบันถ>ามาตรวัดน้ําชํารุดผู>ใช>น้ําเปKนผู>ได>รับประโยชน�จึงไม6
แจ>งเจ>าหน>าท่ี จนเจ>าหน>าท่ีตรวจพบความชํารุดเองครับ 

 
ประธานสภาเทศบาล… 



- ๓๑ - 
ประธานสภาเทศบาล  ผมคิดว6าเราต>องมีมาตรการเด็ดขาดในการควบคุมการชําระค6าน้ําและการ

ตรวจสอบมาตรท่ีชํารุด ถ>าบ>านไหนมาตรชํารุดแล>วไม6ยอมเปลี่ยนให>ตัดน้ําเลย กองการ
ประปาต>องลองตัดบ>านท่ีไม6ยอมเปลี่ยนมาตรกรณีชํารุดให>เปKนตัวอย6างบ>านหลังอ่ืนๆ           
ถ>าเขาไม6ยอมเปลี่ยนอย6างนี้ทางกองการประปาก็ขาดทุน  แล>วไม6ทราบว6าค6ามาตรวัดน้ํา
ราคาเท6าไรครับ 

ผอ.กองคลัง   ขออนุญาตค6ะท6านประธานสภาเทศบาล ขอแจ>งอัตราการเก็บค6าน้ําเสียตามท่ี
นายณรงค� ศรีษาวรรณ ได>สอบถามเม่ือครั้งท่ีประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ในปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตําบลท6าแร6ได>
ประมาณการจัดเก็บค6าธรรมเนียมเก่ียวกับการบําบัดน้ําเสีย จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และ
ปIจจุบันเก็บได>จํานวน ๒๔๖,๔๙๓.๒๓ บาท (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙-เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐)
ส6วนการสาเหตุท่ีเจ>าของบ>านไม6เปลี่ยนมาตรวัดน้ํานั้นส6วนหนึ่งก็ไม6มีเงินในการเปลี่ยน 
เพราะราคามาตรวัดน้ําจํานวน ๔๒๐บาท และท่ีกองการประปาก็มีมาตรตัวใหม6ท่ีจะ
เปลี่ยนค6ะ    

ส.ท.ประจวบ   ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาล  ในเรื่องของการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําท่ี
ชํารุดนั้น  ทางสภาเทศบาลเคยมาปรึกษาหารือเรื่องมาตรวัดน้ํา และให>ดําเนินการเชิญผู>ท่ี
เก่ียวข>อง มาประชุมกันว6าจะแก>ไขอย6างไรและมีแนวทางให>ทางผู>ใช>น้ําผ6อนชําระเปKนราย
เดือน ซ่ึงมีประมาณ ๑๐๐ คน หรือไม6 ผมจําไม6ค6อยได>ครับ  และให>เชิญเจ>าของบ>านท่ี
มาตรวัดน้ําชํารุดมาประชุมหาทางออกโดยการผ6อนค6ามาตรวัดน้ํา และเรื่องน้ําท่ีทางกอง
การประปาจ6ายให>เทศบาลตําบลเมืองทองท6าแร6 และไม6ทราบว6ามีผู>ใช>น้ําเท6าเดิมหรือลดลงครับ 

ผอ.กองการประปา   ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาล  ปIจจุบันมีผู>ใช>น้ําอยู6 ๑,๘๐๐ ราย           
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเปKนจํานวนมาก  และเรื่องการดําเนินการสํารวจมาตรวัดน้ําชํารุด  และได>รับ
การตอบกลับมาจากเจ>าของบ>านมาแล>ว มีบางหลังคาเรือนท่ียินยอมเปลี่ยนและชําระเงิน 
มีบางมาตรวัดน้ําท่ีไม6หมุนแล>วเจ>าหน>าท่ีลองไปล>างมาตรวัดน้ําสามารถใช>ได>ปกติ จึงไม6รู>ว6า
มาตรวัดน้ําเสียหรือไม6  ในกรณีท่ีมีน้ําเข>ามาตรวัดน้ําทําให>เลขมาตรคลาดเคลื่อนหรือจด
เลขมาตรผิดแล>วมีเลขมาตรเพ่ิมข้ึนเขาก็จะมาแจ>งให>เปลี่ยน  แต6ในทางกลับกันถ>าผู>ใช>น้ํา
ได>รับประโยชน�เขาจะไม6มาแจ>งกับทางเทศบาลตําบลท6าแร6 เพราะมีบางกรณี เช6น            
ตอนกลางวันไม6อยู6บ>านเลยไม6มีการใช>น้ํา เพราะเขากลับมาตอนเย็นใช>น้ําจึงไม6ทราบว6ามี
การใช>น้ําจริงหรือไม6 ส6งผลให>ทางเจ>าหน>าคิดว6าคงไม6มีการใช>น้ําครับ  

ส.ท.ณรงค�   ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาล ในลักษณะท่ีผู>อํานวยการกองการ
ประปาได>กล6าวข>างต>นนั้น เจ>าหน>าท่ีผู>จดมาตรวัดน้ําไม6ควรใช>ดุลยพินิจของเจ>าหน>าท่ีเองว6า
มีการใช>งานหรือไม6 ควรปรึกษาผู>อํานวยการกองด>วย และเจ>าหน>าท่ีควรมีความขยันในการ
ออกตรวจดูว6าในตอนกลางคืนมีคนมาใช>น้ําหรือไม6 ในกรณีท่ีมาตรวัดน้ําเปKนศูนย�  ถ>าเขา
มาใช>น้ําตอนกลางคืนแล>วมาตรวัดน้ํายังคงเปKนศูนย� เพราะมาตรวัดน้ําอาจจะชํารุดหรือไม6 

   และควรทํารายละเอียดการใช>น้ําของทุกหลังคาเรือนในแต6ละเดือน และให>แจ>งใน
ท่ีประชุมสภาเทศบาลในคราวต6อไป เพ่ือหารือแนวทางในการแก>ไขปIญหา ท่ีมีผู>ใช>น้ํา
เพ่ิมข้ึนแต6ยอดเงินท่ีเก็บได>กลับลดลง ส6วนรายละเอียดค6าใช>จ6ายอ่ืนๆ เช6น ซ้ือสารเคมี 
สารส>ม ฯลฯ ในแต6ละเดือน สรุปมาให>ท่ีประชุมได>รับทราบ  เพ่ือมาหาแนวทางร6วมกันในท่ี
ประชุมครับ  ถ>าเราไม6ใช>มาตรการเด็ดขาดกับเจ>าของมาตรวัดน้ําท่ีชํารุดให>มาเปลี่ยนมาตร
วัดน้ํา ตามท่ีท6านประธานสภาเทศบาลได>กล6าวนั้นคงจะยากครับ  

 
ส.ท.ประจวบ… 



- ๓๒ -   
ส.ท.ประจวบ   ตามท่ีกองการประปารู>ปIญหาดังกล6าวแล>ว ผมขอฝากให>ผู> อํานวยการกอง             

การประปาร6วมตัดสินใจกับเจ>าหน>าท่ีด>วยไม6ใช>ให>เจ>าหน>าท่ีตัดสินใจเอง  และอยากทราบ
ว6าทางกองการประปามีแนวทางอย6างไรในการแก>ไขปIญหานี้ครับ 

ผอ.กองการประปา   ตามท่ีท6าน ส.ท.ณรงค�  ศรีษาวรรณ ได>กล6าวไปนั้น ทําให>ผมคิดได>ว6าผมต>อง
เริ่มทําสถิติของผู>ใช>น้ําให>ชัดเจน และแต6งต้ังคณะกรรมการและเจ>าหน>าท่ีออกตรวจมาตร
วัดน้ําประจําปL  โดยมีการทําการล>างมาตรวัดน้ําและตรวจเช็คไปในคราวเดียวกัน เพ่ือเปKน
การบรรเทาความเสียหาย ถ>ากรณีมาตรวัดน้ําเสียก็จะดําเนินการแจ>งเจ>าของบ>านมา
เปลี่ยนมาตรวัดน้ําราคา ๔๒๐ บาท และแจ>งไปว6าถ>าไม6มาเปลี่ยนภายในเวลาท่ีกําหนดจะ
งดจ6ายน้ําครับ 

นายศุภวัฒน�   ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาล  ผมนายศุภวัฒน� ไชยชนะ นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบั ติการ ตามท่ีผู> อํานวยการกองการประปาได>เสนอให>มีการตรวจมาตรวัดน้ํ า            
ซ่ึงการตรวจมาตรวัดน้ําในแต6ละตัวต>องใช>น้ําจํานวน ๑ คิว (๑,๐๐๐ลิตร) ในการตรวจสอบครับ 

   ตามท่ีผมเคยทํางานท่ีจังหวัดลําปาง  มีการเก็บค6าบํารุงมาตรวัดน้ํารวมไปกับ           
ค6าน้ําเพ่ือนําเงินส6วนนี้มาเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา ตามระเบียบการใช>มาตรวัดน้ํา ๓ ปL              
ต>องเปลี่ยนใหม6 แต6ในความเปKนจริงนั้นใช>จนมาตรวัดน้ําชํารุดถึงเปลี่ยนใหม6  

   เรื่องการช6วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัย  เทศบาลตําบลท6าแร6ควรแก>ไขร6าง                
เทศบัญญัติว6าด>วยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปา เทศบาลตําบลท6าแร6 
พ.ศ.๒๕๕๘  เพ่ือช6วยเหลือกรณีเกิดเหตุอุทกภัย(น้ําท6วม) เพราะร6างเทศบัญญัติฯ ตัวเดิมมี
แต6ช6วยเหลือกรณีวาตภัย(ภัยแล>ง)ครับ 

ผอ.กองการประปา   ตามท่ีนายศุภวัฒน� ไชยชนะ ได>เสนอนั้นผมเห็นว6าทุกอย6างมีอายุการใช>งานถ>าเสีย
หรือไม6เสียก็ต>องเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา โดยให>ชาวบ>านเริ่มผ6อนค6ามาตรวัดน้ําเพ่ือเปลี่ยนมาตร
วัดน้ําภายใน ๓ ปL ซ่ึงเปKนการบริการประชาชนอีกทางหนึ่งครับ 

ส.ท.ณรงค�   ผมคิดว6าควรแจ>งบ>านท่ีมีปIญหามาดําเนินการเปลี่ยน โดยเอาสถิติแต6ละเดือนมา
แจ>งให>เจ>าของบ>านทราบด>วย ดีกว6ามาเพ่ิมค6าใช>จ6ายให>กับผู>ใช>น้ําท่ีไม6มีปIญหาครับ  

ส.ท.สุรศักด์ิ   ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาล  ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องน้ําประปา 
เม่ือก6อนมีการติดต้ังมาตรวัดน้ําไว>สูง  แต6เม่ือเวลาผ6านไปมีการถมดินและทําให>มาตรวัดน้ํา
ท่ีติดต้ังไว>เดิมตํ่าลง และบางแห6งโดนดินทับถมเช6นร>านบักสตRอก เพราะในช6วงท่ีเกิด
เหตุการณ�ไฟฟSาลัดวงจรและไหม>ภายในร>านเพียงเล็กน>อย แต6หาท่ีปNดมาตรวัดน้ําไม6พบ
เพราะโดนดินทับถมไว>  แล>วอย6างนี้ไม6ทราบว6าพนักงานจดเลขท่ีมาตรวัดน้ําได>แบบไหนครับ 

ส.ท.ปราโมทย�   ตามท่ีผู>อํานวยการกองการประปากล6าวไปนั้น ผมเห็นดีด>วยแต6มาตรวัดน้ําท่ียังใช>
งานได>อยู6ก็จะมีปIญหา  ในส6วนของวิธีการตรวจมาตรวัดน้ําให>เจ>าของบ>านร6วมในการ
ตรวจสอบด>วยจะได>ทราบปIญหาและแก>ไขด>วยกัน  โดยให>เปNดน้ําท้ิงไว>ประมาณ ๕ นาที  
ก็สามารถตรวจสอบได>หรือล>างตะกอนจะดีกว6าการเปลี่ยนทังหมดเพราะเปKนการท้ิงภาระ
ให>ผู>ใช>น้ําครับ   

ส.ท.สุริยา   ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาล ผมเห็นด>วยในเรื่องการล>างท6อมาตรวัดน้ํา 
ส6วนเรื่องการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําทุกๆ ๓ ปLนั้นผมไม6เห็นด>วย เพราะปIจจุบันผมใช>มาตรวัดน้ํา 
๑๐ กว6าปLแล>ว และยังคงสภาพดีส6วนค6าน้ําก็เปKนปกติครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ส6วนท่ีบ>านของผมก็ใช>งานมาหลายปLแล>วและยังคงสภาพดี ส6วนค6าน้ําก็จ6ายปกติครับ 
ส.ท.สมจิต   ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาล ผมขอสอบถามเรื่องน้ําประปามี             

กลิ่นเหม็นปIจจุบันได>มีวิธีแก>ไขอย6างไรบ>างครับ  
ผอ.กองการประปา… 



- ๓๓ - 
ผอ.กองการประปา   ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ครับ  สาเหตุของน้ําเน6าเหม็นนั้นเกิดจากวัชพืชมีมากในบ6อ

สูบน้ําดิบ และต>องเติมออกซิเจนให>กับน้ํา และได>มีการปล6อยน้ําท>องบริเวณหัวดับเพลิง
เพ่ือให>ระบายน้ําเน6าเหม็นท่ีค>างในท6อ ฝากท6านสมาชิกสภาเทศบาลช6วยกันในการสังเกต
ด>วยครับว6าถ>าดําเนินการแล>วยังมีกลิ่นให>มาแจ>งท่ีกองการประปาครับ 

ส.ท.ณรงค�   ในส6วนของเรื่องการแก>ไขปIญหาน้ําเน6าเหม็นเปKนปIญหาใหญ6เพราะต>องสูบน้ําดิบ
ออกจากบริเวณนั้นให>หมด แล>วปล6อยน้ําลงบ6อน้ําดิบใหม6กลิ่นเหม็นก็จะหมดไป เพราะ
เศษวัชพืชตกตะกอนบริเวณนั้นคงใช>เวลาในการดําเนินการ ๓ วัน ครับ 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   ตามท่ีผมได>รับแจ>งว6าน้ําประปามีกลิ่นเหม็น และได>ทําการขุดลอกผักตบชวาออก
จากหัวสูบและมีการปNดการใช>น้ํา และให>สูบน้ําท้ิงออกจากบริเวณหัวสูบและทําการล>างบ6อ
อีกรอบ และยังมีกลิ่นเหม็นอีกจึงได>เพ่ิมออกซิเจนให>น้ําก็ดีข้ึนและควรมีการขุดลอกบริเวณ
หัวสูบ  คงจะสามารถดําเนินการในหน>าแล>งคงจะสามารถดําเนินการขุดลอกได>และทํา
ความสะอาดได>หมดครับ เพราะปIจจุบันน้ํายังมีมากอยู6และท่ีขุดคันคูโดยรอบเพ่ือปSองกัน
วัชพืชไม6ให>เข>ามาอีกครับ 

ส.ท.สมจิต   ก6อนจะดําเนินการขุดลอกควรประชาสัมพันธ�ให>ประชาชนได>ทราบล6วงหน>าเพ่ือ
จะได>รองน้ําไว>ใช>ให>เพียงพอ และควรให>รถยนต�ดับเพลิงไปให>บริการน้ํากรณีจะหยุดจ6ายน้ํา  
๒-๓ วัน เพ่ือดําเนินการขุดลอกบ6อน้ําดิบ ครับ 

นางเพ็ชรัตน�   ขออนุญาตค6ะท6านประธานสภาเทศบาล  ในเรื่องของกลิ่นเหม็นตอนนี้ดีข้ึนมากแล>ว  
น้ําใสกว6าในตัวเมืองสกลนคร เนื่องจากปIญหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึน ในการดําเนินการซ6อมหรือ
แก>ไขต6างๆ ของประปาถ>ามีการปNดการจ6ายน้ํา ควรประชาสัมพันธ�ให>ประชาชนได>ทราบก6อน 
เพราะประชาชนส6วนใหญ6ไม6ทราบสาเหตุของการหยุดจ6ายน้ําของประปา 

หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาล ขออนุญาตครับท6านประธานสภาเทศบาล ผมเห็นด>วยกับนายสมจิต มังกาย            
ในการแก>ไขปIญหาในจุดนี้ ถ>ามีการดําเนินการหยุดจ6ายน้ําหลายวันให>ทางกองการประปา
ทําหนังสือมาร>องขอให>รถยนต�ดับเพลิงไปช6วยให>บริการน้ํากับประชาชนครับ 

ส.ท.สมจิต   ผมขอเสนอให>กองการประปาเทศบาลซ้ือเครื่องปI�นไฟในกรณีท่ีมีไฟดับ ประชาชน
จะได>มีน้ําใช>ครับ 

ส.ท.ปราโมทย�   ในการทําคันดินก้ันวัชพืชนั้นควรทําให>สูงไม6ให>วัชพืชเข>ามาอีก เพราะปIจจุบัน
วัชพืชเข>ามาเน6าเสียตกตะกอนทําให>น้ําเน6าเสียครับ 

ส.ท.สุรศักด์ิ    จากสถานการณ�น้ําท6วมท่ีผ6านมา ชุมชนบ>านใหม6 และชุมชนป<าหว>านได>รับ
ผลกระทบจากการเปNดท6อระบายน้ําจากฝI�งตรงกันข>ามจึงทําให>มีชาวบ>านได>รับความ
เดือดร>อน  การเปNดปNดบล็อกคอนเวิร�ดมีความผิดหรือไม6 เพราะชาวบ>านเปNดเอง ส6งผลให> 
ร>านศรีอนันต�ได>รับความเดือดร>อน  

หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ จากเหตุการณ�ดังกล6าว ผมขอถามท่ีประชุมว6า          
จะเปNดหรือปNดบล็อกคอนเวิร�ดตรงบริเวณหน>าบ>านนายสุริยา ศรีวรกุล และไปรษณีย� 
หรือไม6ครับกรณีเกิดน้ําท6วม 

รองฯ จเร    ตามท่ีหัวหน>าสํานักปลัดกล6าวมาเรื่องของการเปNดปNดบล็อกคอนเวิร�ดนั้น ผมได>
สอบถามพนักงานแล>วว6าทําไมถึงเปNดบล็อกคอนเวิร�ดเลยทราบว6านายสุรศักด์ิ บุริพาเปKน
คนให>เปNดครับ 

ส.ท.สุรศักด์ิ   ในวันนั้นเกิดเหตุน้ําท6วมผมโทรศัพท�หารักษาการ และในช6วงนั้นประชาชน             
ได>ดึงแขนผมมาดูบริเวณดังกล6าวและให>เปNดบล็อกคอนเวิร�ดเพ่ือระบายน้ําและเปNดเพียงแค6
ครึ่งหนึ่ง ส6วนน้ําท่ีท6วมนั้นเกิดจากน้ําจากห>วยทรายทะลักมาครับ 

ส.ท.ณรงค�… 



- ๓๔ - 
ส.ท.ณรงค�   ผมคิดว6าถ>าไม6เปNดบล็อกคอนเวิร�ดชุมชนสมานมิตรและสร>างแก>วก็จะท6วม

เหมือนกัน เราควรท่ีจะแก>ไขปIญหานี้อย6างยั่งยืนโดยการทําท6อระบายน้ําส6งน้ําลงไปท่ี
หนองหารน>อย โดยให>ประสานกับทางเทศบาลตําบลเมืองทองท6าแร6มาบูรณาการแก>ไข
ปIญหาร6วมกัน และควรทําทํานบก้ันน้ําบริเวณท6อคอนเวิร�ดให>มีน้ําล>นครับ 

ส.ท.สุรศักด์ิ   ผมคิดว6าเราควรแบ6งน้ําออกเปKนสองส6วน คือฝI�งชุมชนสมานมิตรให>น้ําไหลลง
ชุมชนโนสําราญ และฝI�งทางตลาดสดเทศบาลให>น้ําไหลลงบ>านพะโค ในการดําเนินการควร
ประสานเทศบาลตําบลเมืองทองท6าแร6 เพ่ือมาร6วมกันแก>ไขปIญหาดังกล6าวครับ 

ส.ท.ประจวบ   ขออนุญาตสอบถามเรื่องเครื่องสูบน้ําท่ีได>อนุมัติไปจํานวน ๒ เครื่อง มูลค6า 
๓๐,๐๐๐ บาท เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น ไม6ทราบว6าได>ดําเนินการจัดซ้ือหรือไม6ครับ 

ผอ.กองคลัง   ขออนุญาตค6ะท6านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงดังนี้  งานพัสดุ             
กองคลัง ได>ดําเนินการจัดซ้ือกับร>านค>าเรียบร>อยแล>ว แต6ปรากฎว6าร>านค>าท่ีติดต6อสั่งซ้ือ
นั้นโดนน้ําท6วม และอยู6ในช6วงรอสินค>าอยู6ค6ะ 

ประธานสภาเทศบาล   มีท6านสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดมีข>อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม6ครับ หากไม6มีผม
ขอขอบคุณทุกท6านท่ีมาร6วมประชุมสภาเทศบาล สําหรับการประชุมในวันนี้ ได>ประชุม
เสร็จเรียบร>อยแล>วผมขอปNดประชุม                                                                             

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๐ น.   
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ    (ลงชื่อ)                                  ผู>จดรายงานการประชุม       
        ( นายประจวบ  บรรจงศิลป0 )               (นางสาวนาถชนก   ยงคําชา)   

               นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
(ลงชื่อ)                        กรรมการ    (ลงชื่อ)                               ผู>ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายไมตรี  อินธิเสน )                    (นางวนิดา  สมปู<) 
          ผู>อํานวยการกองช6าง  รักษาราชการแทน 

 ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา  
(ลงชื่อ)                              กรรมการ 
           (นายปราโมทย�  อุปพงศ�)      
 

สภาเทศบาลตําบลท�าแร�   ได,รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ                   
สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐   เม่ือวัน  ๒๒ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(ลงช่ือ)                        ประธานสภาเทศบาล 

                        (นายศิริพงษB  เชียนพลแสน)  

 

 

 

 

 



 

 


