
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าแร่   
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าแร่ 
_________________________ 

 
ผู้มาประชุม 

๑.นายศิริพงษ์   เชียนพลแสน  ประธานสภาเทศบาล 
๒.นายไมตรี   อินธิเสน        รองประธานสภาเทศบาล 
๓.นายณรงค์  ศรีษาวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.นายสมจิต   มังกาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.นายสุริยา  ศรีวรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.นายพิเชษฐ  ปานแสน   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗.นายวัฒนา  วรรณพรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘.นายประจวบ  บรรจงศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙.นายสุรศักดิ์  บุริพา   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐.นายอดุลรัตน์  สกนธวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางบังอร  นาคทอง   ปลัดเทศบาล /ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ 

/เลขานุการสภาฯ 
๒. นายผลิตสวสัดิ์  ขุนปัญญา  รองปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลท่าแร่   
๓. นางวนิดา  สมปู ่   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๔. นางวันเพ็ญ  ละทะโล   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๕. นายสิทธิโชค  อินธิแสน  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๖. นางสาวสุภาวินี ธีระนุกูล  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นางมณีวรรณ  เจริญดี   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๘. นางสาวสุรารัตน์  มุลเมืองแสน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๙. พ.จ.อ.ธนรัตน์  ธนูศร   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. นายสุระพงษ์  ศลปี   นายช่างโยธาอาวุโส  รักษาการแทน 

ผู้อ านวยการกองการประปา  
๑๑. นางสาวนาถชนก  ยงค าชา  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๑๒. นายบัญชา  อินธิเสน   พนักงานขับรถยนต์/รับผิดชอบเครื่องเสียง    
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 
เวลา ๐๙.๓๐ น. นางบังอร นาคทอง  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล            

ได้เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อ านวยการกอง,หัวหน้าส านักปลัด และผู้เข้ารับฟัง
การประชุม เข้าห้องประชุม และได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลท่าแร่
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ … 



- ๒ – 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการกอง แต่
ละกองงาน หัวหน้าส านักปลัด  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

  เรื่องแรก  เรื่องประกาศเทศบาลต าบลท่าแร่  

                  ประกาศเทศบาลต าบลท่าแร่ 
     เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลท่าแร่  

___________________________ 

เทศบาลต าบลท่าแร่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3             /
ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือเทศบาล
ต าบลท่าแร่ ที่ สน 52307/ว 385 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง             ขอ
ขยายระยะเวลาในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

เพ่ือให้การบริหารและการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้สูงสุด  เทศบาลต าบลท่าแร่            
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  

                                     บังอร  นาคทอง 
            (นางบังอร  นาคทอง) 
                                        ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                  นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ 

และเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือภายในห้องประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิด
โทรศัพท์มือถือ หากมีความจ าเป็นให้เปลี่ยนไปใช้ระบบสั่นแทนหรือปิดเสียงโทรศัพท์
ของท่านขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ    

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  
 สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการแก้ไขรายละเอียดรายงานการประชุมสภา 
ที่เสนอให้รับรองหรือไม่ประการใดเชิญครับ หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขผมจะขอมติที่
ประชุมสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่าควรรับรองรายงานการประชุม   
กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม                          มติจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓...   



- ๓ - 

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 

- ไม่มี -   

 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ เสนอใหม่  เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ของ ส านักปลัดเทศบาล จ านวน ๓ รายการ ให้ชี้แจง
ทีละรายการและขออนุมัติทีละรายการขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลชี้แจง
รายละเอียดแต่ละรายการครับ 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อ านวยการกองทุกท่าน 
ผมพันจ่าเอกธนรัตน์ ธนูศร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ สืบเนื่องจาก
เทศบาลต าบลท่าแร่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ บางรายการในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 
ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการ
ใหม่จ านวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เครื่องปรับอากาศ  ๒.สายส่งน้ าดับเพลิง และสายดูดน้ า
ดับเพลิงตัวหนอน ๓.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี  โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ  
ดังนี้  
         เรื่องแรก  ตามที่เทศบาลต าบลท่าแร่  ได้ปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร(รองปลัดเทศบาล) เรียบร้อยแล้ว  แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศส่งผลให้อากาศภายในห้องปฏิบัติงานถ่ายเทไม่สะดวก  และ
เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานปลัดเทศบาลช ารุดไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบ ารุงรักษา 
ปัจจุบันได้เปิดพัดลมช่วยระบายอากาศภายในห้องปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่จ านวน ๒ เครื่อง  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณ
เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

 ขอโอนลด    
 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน

(ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๕๕,๐๐๐บาท ขอโอนลด ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ตั้งเป็นรายการใหม่            
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด        

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศ 
งบประมาณอนุมัติ ๓๘,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติด
ผนังขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU จ านวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท พร้อมติดตั้ง  และ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนังขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จ านวน ๑ เครื่อง 
ราคา ๒๑,๐๐๐ บาท  พร้อมติดตั้ง  จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

 
 
 
 

รายละเอียดครุภัณฑ์… 



- ๔ - 
รายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้               
(1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ BTU จ านวน ๑ เครื่อง  
     และขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๘,๐๐๐ BTU จ านวน  ๑ เครื่อง  
(2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
(3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน  

40,000 BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

(4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  

(๕) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์   
(๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจาก

การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื ่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื ้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกว่า    

(๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ 

ส.ท.สมจิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมจิต มังกาย ส.ท.เขต ๑ ไม่ทราบว่า
เครื่องปรับอากาศซื้อยี่ห้ออะไรครับ      

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขออนุญาตน าเรียนดังนี้ครับ เครื่องปรับอากาศไม่สามารถระบุยี่ห้อได้เพราะจะ
เป็นการล็อคคุณสมบัติหรือลักษณะที่ต้องการของสิ่งนั้นในการซื้อสินค้า ซึ่งเทศบาล           
จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานครุภัณฑ์ครับ  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
ส านักปลัดเทศบาลโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

 โอนลด    
 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน

(ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๕๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ตั้งเป็นรายการใหม่            
    ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์

ส านักงาน  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ งบประมาณอนุมัติ 
๓๘,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนังขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU 
จ านวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท พร้อมติดตั้ง  และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบติดผนังขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จ านวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๑,๐๐๐ บาท  พร้อมติดตั้ง 
จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์  กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม...  



- ๕ - 
มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้ส านักปลัดเทศบาล

โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ งบประมาณอนุมัติ 
๓๘,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)  

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   เรื่องที่ ๒  เรื่องขออนุมัติจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิงและสายดูดน้ าดับเพลิงตัวหนอน  
เนื่องจากสายส่งน้ าดับเพลิงที่มีอยู่ช ารุดและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน ๔ เส้น และสายดูดน้ าดับเพลิงตัวหนอน  
จ านวน ๒ เส้น  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

ขอโอนลด    
 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวด       

ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด   
๖๗,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ตั้งเป็นรายการใหม่  
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั ่วไป

เกี ่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์เครื ่องดับเพลิง  ประเภท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อจัดซื้อสายยางดับเพลิงสายดูดน้ าดับเพลิงแบบตัวหนอน 
ส าหรับฉีดน้ าดับเพลิงประจ ารถยนต์ดับเพลิงในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณอนุมัติ ๖๗,๐๐๐ บาท  รายละเอียดครุภัณฑ์ 

   ๑. สายส่งน้ าดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้นสีแดง (ขนาด 1.5 นิ้วx 
20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด ๒.5 นิ้ว DBLTA) จ านวน ๔ เส้น 
ราคา ๓๗,๐๐๐ บาท  

 ๒. สายดูดน้ าดับเพลิงตัวหนอนแบบเสริมเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว x 10 เมตร 
พร้อมข้อต่อหัวกะโหลก จ านวน ๒ เส้น ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท  

 รวมเป็นเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท (หกหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
ส านักปลัดเทศบาลโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้   

 โอนลด    
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๖๗,๐๐๐ บาท 
(หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 

ตั้งเป็นรายการใหม่...  
 



- ๖ - 
ตั้งเป็นรายการใหม่  

    ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั ่วไป
เกี ่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์เครื ่องดับเพลิง  ประเภท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อจัดซื้อสายยางดับเพลิงสายดูดน้ าดับเพลิงแบบตัวหนอน 
ส าหรับฉีดน้ าดับเพลิงประจ ารถยนต์ดับเพลิงในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณอนุมัติ ๖๗,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุ มัติ ให้ส านัก
ปลัดเทศบาลโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิงและ        
สายดูดน้ าดับเพลิง งบประมาณอนุมัติ ๖๗,๐๐๐ บาท (หกหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   เรื่องที่ ๓  เรื่องขออนุมัติติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี เพ่ือใช้ในการ 
รักษาความปลอดภัยภายในอาคารส านักงาน จ านวน ๑๐ ตัว และศูนย์ อปพร. จ านวน ๔ ตัว 
พร้อมจอมอนิเตอร์ที่ติดตั้งไว้ที่ห้องปฏิบัติงานนายก และห้องส านักปลัดเทศบาล    
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้ว  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งเป็น
รายการใหม ่ดังนี้    

ขอโอนลด    
 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวด           

ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๓๓,๐๐๐ บาท ขอโอนลด   
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ตั้งเป็นรายการใหม่  
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั ่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายในอาคารส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่ และศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลท่าแร่ งบประมาณอนุมัต ิ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
ส านักปลัดเทศบาลโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้     

 โอนลด    
 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่า

ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๓๓,๐๐๐ บาท ขอโอนลด   
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 
 

ตั้งเป็นรายการใหม่...  



- ๗ - 
ตั้งเป็นรายการใหม่  
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั ่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายในอาคารส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่ และศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลท่าแร่ งบประมาณอนุมัต ิ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุ มัติ ให้ส านัก
ปลัดเทศบาลโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที ่งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ประธานสภาเทศบาล   เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ของ           
กองคลัง จ านวน ๓ รายการ ให้ชี้แจงทีละรายการและขออนุมัติทีละรายการขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดแต่ละรายการครับ 

ผอ.กองคลัง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล                  รอง
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการกองทุกท่าน                       ดิฉัน
นางสาวสุภาวินี ธีระนุกูล ผู้อ านวยการกองคลัง ขออนุญาตชี้แจงดังนี้  สืบเนื่องจาก
เทศบาลต าบลท่าแร่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ บางรายการในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๒ ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งเป็น
รายการใหม่จ านวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑. เต็นท์ผ้าใบและผ้าใบกันสาดโครงเหล็กพร้อมเสา
๒.แทบเลต ๓.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ  ดังนี้  
         เรื่องแรก  เรื่องขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน(เต็นท์ผ้าใบและผ้าใบกันสาด
โครงเหล็กพร้อมเสา) สืบเนื่องจากเทศบาลต าบลท่าแร่  โดยรองปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ไปตลาดสดเทศบาล ๒ เพ่ือจัดพ้ืนที่
ขายสินค้าบริเวณตลาดสดเทศบาล ๒ ที่มีการวางขายเสื้อผ้าในตลาดสด ซึ่งดูแล้วไม่
เหมาะสมจึงได้เรียกแม่ค้าขายเสื้อผ้ามาแนะน าและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยสรุป
แม่ค้าขายเสื้อผ้ายอมย้ายไปขายเสื้อผ้าที่บริเวณข้างร้านทอง และขอให้เทศบาลต าบลท่าแร่ 
ท าเต็นท์ผ้าใบกันแดดกันฝนให้จึงจะยอมย้ายที่ขาย เทศบาลได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปวัด
พ้ืนที่แล้วปรากฏว่าต้องท าเป็นเป็นสองขนาดตามพ้ืนที่ว่างข้างร้านทอง  และบริเวณข้าง
ตลาดสดข้างร้านลุงโมทย์ผ้าใบกันสาดตัวเดิมช ารุด  และมีความจ าเป็นต้องท าผ้าใบกัน
สาดบริเวณฝั่งทิศตะวันตกด้านหน้าตลาดเพ่ือกันแดดกันฝนให้กับแม่ค้าภายในตลาดสด
เทศบาล ๒  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ และผ้าใบกันสาดโครงเหล็กพร้อมเสา
ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้   

ขอโอนลด   
๑. กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดเงินเดือน

(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  2,340,770 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 455,351 บาท  ขอโอนลด 29,900 บาท   

๒. ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณอนุมัติ   
725,760 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 52,360 บาท ขอโอนลด 20,250 บาท 

รวมงบประมาณขอโอนลด ๕๐,๑๕0 บาท (ห้าหม่ืนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 

ตั้งเป็นรายการใหม่...  



- ๘ -  

ตั้งเป็นรายการใหม่ 
กองคลัง แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๑๕0 บาท เพ่ือจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบและผ้าใบกันสาด
โครงเหล็กพร้อมเสา  ดังรายการต่อไปนี้ 

๑. เต็นท์ผ้าใบ (ขนาด 3 ม. x 6 ม.) จ านวน 1 หลัง จ านวนเงิน 12,000บาท 
2. เต็นท์ผ้าใบ (ขนาด 2 ม. X 6 ม.) จ านวน 1 หลัง จ านวนเงิน 9,000 บาท 
3. ผ้าใบกันสาดโครงเหล็กพร้อมเสา (ขนาด ๓ ม. x ๔ ม.) จ านวน 1 หลัง 

จ านวนเงิน 8,900 บาท 
4. ผ้าใบกันสาดโครงเหล็กพร้อมเสา (ขนาด 10.50 ม. x 3.30 ม.) จ านวน 1 หลัง 

จ านวนเงิน 20,250 บาท 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ 

ส.ท.ณรงค ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายณรงค์ ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต ๑ ไม่ทราบ
ว่าผ้าใบกันสาด ข้อ ๓ และข้อ ๔ ท าไมราคาสูง ครับ      

ผอ.กองคลัง   ขออนุญาตน าเรียนดังนี้ค่ะ สืบเนื่องจากราคาผ้าใบกันสาดเป็นราคาที่รวมโครง
เหล็กพร้อมเสาที่มีความหนาและแข็งแรง และเป็นราคาพร้อมติดตั้งคะ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ขออนุญาตเพ่ิมเติมคะ ซึ่งตามระเบียบมาตรฐานตลาดสดแล้วจะไม่ให้มีการ
วางขายเสื้อผ้าภายในตลาดสดคะ ดังนั้น จึงได้ขออนุมัติสภาเทศบาลพิจารณา หากวันนี้
สภาอนุมัติก็จะรีบด าเนินการให้จัดท าเต็นท์ ส่วนผ้าใบกันสาดจะไว้ติดข้างบ้านอดีต ส.ท.
ปราโมทย์ เพราะบริเวณนั้นฝนจะสาดและแดดส่อง ส่วนการหมุนขึ้นลงแม่ค้าจะเป็นคน
ด าเนินการเองคะ 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองคลังโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

 โอนลด    
 ๑. กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดเงินเดือน

(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  2,340,770 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 455,351 บาท  โอนลด 29,900 บาท   

๒. ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณอนุมัติ   
725,760 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 52,360 บาท โอนลด 20,250 บาท 

รวมงบประมาณขอโอนลด ๕๐,๑๕0 บาท (ห้าหม่ืนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 
 
 
 

 ตั้งเป็นรายการใหม่...  



- ๙ -  

ตั้งเป็นรายการใหม่ 
กองคลัง แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน  เพ่ือจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ(ขนาด 3 ม. x 6 ม.) จ านวน ๑ หลัง และ(ขนาด 2 ม. X 6 ม.) 
จ านวน ๑ หลัง และเพ่ือจัดซื้อผ้าใบกันสาดโครงเหล็กพร้อมเสา(ขนาด ๓ ม.  x ๔ ม.) 
จ านวน ๑ หลัง และ(ขนาด 10.50 ม. x3.30 ม.) จ านวน ๑ หลัง งบประมาณอนุมัติ 
๕๐,๑๕0 บาท  กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองคลัง                
โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบและผ้าใบกันสาดโครงเหล็ก
พร้อมเสา งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๑๕0 บาท (ห้าหม่ืนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)    

ผอ.กองคลัง   เรื่องที่ ๒  เรื่องขออนุมัติจัดซื้อแทบเลต(Tablet) เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ 2563 จะเริ่มใช้ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งงานแผนที่ภาษี
ต้องออกจัดเก็บรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน และการใชประโยชนของทรัพยสิน 
ตางๆ ที่อยูภายในเขตปกครองไดแก ๑.ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน ๒.ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือน
และสิ่งปลูกสราง ๓.ขอมูลเกี่ยวกับปายและการประกอบการคา ลงในแบบส ารวจขอมูล
ภาคสนาม (ผ.ท.1 - ผ.ท. 2 ผ.ท.3)  ดังนั้น  เพ่ือความสะดวกในการบันทึกข้อมูลตาม
แบบ ผ.ท.๑ , แบบ ผ.ท.๒ และแบบ ผ.ท.๓  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งเป็น
รายการใหม ่ดังนี้    

ขอโอนลด   
กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าวัสดุ ประเภท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณอนุมัติ 60,000 บาท คงเหลือก่อนโอน  
24,282.79 ขอโอนลด 10,990 บาท  

ตั้งเป็นรายการใหม่ 
 กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  งบประมาณอนุมัติ 10,990  บาท  เพ่ือจัดซื้อแทบเลต 
(Tablet) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

๑. ขนาดหน้าจอ 8 นิ้ว 
๒. แบตเตอรี่ความจุ 4,200 mAh 
๓. หน่วยความจ าภายในขนาด 32 GB 
๔. ระบบปฏิบัติการ Android 9.0 (Pie) 
๕. ปากกา S-Pen   
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองคลังโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

 
 

โอนลด...  

http://thailand-property-news.knightfrank.co.th/wp-content/uploads/2019/01/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-2563.jpg
http://thailand-property-news.knightfrank.co.th/wp-content/uploads/2019/01/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-2563.jpg


- ๑๐ - 
โอนลด   
กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าวัสดุ ประเภท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณอนุมัติ 60,000 บาท คงเหลือก่อนโอน  
24,282.79 โอนลด 10,990 บาท 

ตั้งเป็นรายการใหม่ 
 กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือจัดซื้อแทบเลต (Tablet) งบประมาณอนุมัติ 10,990 บาท  
กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองคลัง                
โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อแทบเลต (Tablet)  งบประมาณอนุมัติ 
10,990 บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)    

ผอ.กองคลัง   เรื่องที่ ๓  เรื่องขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Ink Tank Printer)       
เพ่ือใช้ในการปริ้นภาพสีแนบฏีกาเบิกจ่ายต่างๆ ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณ           
เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

ขอโอนลด 
กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าใช้สอย  

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างให้บุคคลรับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง)  
งบประมาณอนุมัติ  126,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  38,000 บาท  
ขอโอนลด 4,300 บาท   

ตั้งเป็นรายการใหม่ 
 กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  งบประมาณอนุมัติ  4,300 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉดีหมึก (Ink Tank Printer)  โดยมี คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

๑. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
๒. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 

หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
๓. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้า       

ต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm) 
๔. มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
๕. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
๖. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
๗. จอภาพแบบLCD หรือ LED  มีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว 
๘. รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel 
๙. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60Hz 
๑๐. มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 600:1  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองคลังโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

 
โอนลด...  



- ๑๑ - 
โอนลด 
กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าใช้สอย  

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างให้บุคคลรับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง)  
งบประมาณอนุมัติ  126,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  38,000 บาท  
โอนลด 4,300 บาท  

ตั้งเป็นรายการใหม่ 
กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) 
งบประมาณอนุมัติ 4,300 บาท  กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองคลัง                
โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Ink Tank Printer) 
งบประมาณอนุมัติ ๔,๓๐๐ บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 

ประธานสภาเทศบาล   เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ของกองช่าง 
จ านวน ๑ รายการ และโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายจ านวน ๓ รายการ ให้ชี้แจงทีละ
รายการและขออนุมัติทีละรายการขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด           
แต่ละรายการครับ 

ผอ.กองช่าง    เรี ยนท่ านประธานสภาเทศบาล สมาชิ กสภาเทศบาล ปลั ด เทศบาล                        
รองปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการกองทุกท่าน และหน้าส านักปลัดเทศบาล  ดิฉันนางวนิดา  สมปู่ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ ตามที่เทศบาลต าบลท่าแร่ ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕62  ซึ่งมีบางรายการไม่ได้ตั้งไว้  และมีบางรายการที่มี
งบประมาณไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายแต่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ  ดังนี้  

    เรื่องแรก  เรื่องจัดซื้ออุปกรณ์ติดตามด้วยดาวเทียม GPS Tracker เพ่ือใช้ติดตั้ง
กับรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน 81-0459  จ านวน 1  เครื่อง  เครื่องละ 6,500 บาท 
(ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องก าหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจ
สภาพรถเพ่ือต่ออายุทะเบียน พ.ศ.2558) 

    ขอโอนลด 
    กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวด

ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบอนุมัติ  200,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  200,000 บาท  ขอโอนลด  6,500  บาท  

    ต้ังเป็นรายการใหม่   
    กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย   หมวดครุภัณฑ์  ประเภท

ครุภัณฑ์ส ารวจ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ติดตามด้วยดาวเทียม GPS Tracker เพ่ือใช้
ติดตั้งกับรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน 81-0459 จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ
อนุมัติ  6,500  บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาล...  



- ๑๒ - 
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม

เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองช่างโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

    โอนลด    
    กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวด

ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบอนุมัติ  200,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  200,000 บาท  โอนลด  6,500 บาท  

    ต้ังเป็นรายการใหม่   
    กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  หมวดครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส ารวจ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ติดตามด้วยดาวเทียม GPS Tracker เพ่ือใช้
ติดตั้งกับรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน 81-0459 จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ
อนุมัติ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองช่าง   โอน
งบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ติดตามด้วยดาวเทียม         GPS 
Tracker  งบประมาณอนุมัติ ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ผอ.กองช่าง    เรื่องที่ ๒  เรื่องพิจารณาโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้ สืบเนื่องจากก่อนจะด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างต้องมีการก าหนดราคากลางให้เป็นปัจจุบันก่อนจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปรากฏว่ามีรายการค่าวัสดุสูงขึ้นจึงท าให้ราคากลางเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถจัดซื้อจัด
จ้างได้ตามโครงการที่ตั้งไว้ ดังนี้ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร 
ค.ส.ล. ถนนทางเข้าโรงเรียนท่าแร่วิทยา ฝั่งทิศตะวันตก  ดังนั้น จึงขอโอนเพ่ิม-โอนลด
งบประมาณรายจ่ายดังนี้  

   ขอโอนลด 
   กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบอนุมัติ 200,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 193,500 บาท ขอโอนลด 70,000 บาท   

   ขอโอนเพิ่ม 
    กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน          

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทางเข้าโรงเรียนท่าแร่วิทยา       
ฝั่งทิศตะวันตก) งบอนุมัติ 846,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 846,000 บาท          
ขอโอนเพิ่ม 70,000 บาท  

    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองช่างโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้    

โอนลด... 



- ๑๓ – 
   โอนลด 
   กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบอนุมัติ 200,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 193,500 บาท  โอนลด 70,000 บาท   

   โอนเพิ่ม 
    กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน          

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทางเข้าโรงเรียนท่าแร่วิทยา       
ฝั่งทิศตะวันตก) งบอนุมัติ 846,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 846,000 บาท          
โอนเพิ่ม 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองช่าง    
โอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณอนุมัติ ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

ผอ.กองช่าง    เรื่องที่ ๓  เรื่องพิจารณาโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  สืบเนื่องจากดินลูกรังฝั่งกลบขยะ         
ลงบ่อขยะไม่เพียงพอจึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ  และต่อเติมอาคารข้างห้องพัสดุใหม่  
เพ่ือใช้เป็นที่เก็บนั่งร้านและแผ่นรองเวที รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ที่ได้แจกไปแล้วนั้น 
ดังนั้น จึงขอโอนเพ่ิม-โอนลดงบประมาณรายจ่ายดังนี้  

   ขอโอนลด 
    ๑. กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบอนุมัติ 200,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 123,500 บาท  ขอโอนลด 100,000 บาท   

    ๒. กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน  
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  (โครงการเงินสมทบขยายเขตไฟฟ้า) งบอนุมัติ  
100,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 100,000 บาท  ขอโอนลด  80,000  บาท 

      ขอโอนเพ่ิม 
    กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  งบประมาณอนุมัติ  
360,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  39,705  บาท  ขอโอนเพิ่ม 180,000  บาท  

    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองช่างโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้    

 
 

โอนลด... 



- ๑๔– 
   โอนลด 
    ๑. กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบอนุมัติ 200,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 123,500 บาท  โอนลด 100,000 บาท   

    ๒. กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน  
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  (โครงการเงินสมทบขยายเขตไฟฟ้า) งบอนุมัติ  
100,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 100,000 บาท โอนลด  80,000  บาท   

    โอนเพ่ิม 
    กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  งบประมาณอนุมัติ  
360,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  39,705  บาท โอนเพ่ิม 180,000 บาท
กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองช่าง    
โอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณอนุมัติ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

ผอ.กองช่าง    เรื่องที่ ๔  เรื่องพิจารณาโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  สืบเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้             
ไม่เพียงพอ ประกอบกับมีรายการที่ต้องจ้างเหมาผู้รับจ้างเพ่ือปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม
เพ่ิมเติม  ดังนี้  ๑.จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารส านักงาน คือปรับปรุงห้องประชุมสภา
เนื่องจากหลังคารั่วและฝ้าทะลุ  ๒.จ้างเหมาบริการปูกระเบื้องศูนย์ อปพร. เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงศูนย์ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และประกอบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ป้องกัน             
จะออกไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ  และ๓.จ้างเหมาบริการลากโป๊ะ รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ 
ที่ได้แจกไปแล้วนั้น  ดังนั้น  จึงขอโอนเพ่ิม-โอนลดงบประมาณรายจ่ายดังนี้  

   ขอโอนลด 
   กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสากรรม

และการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                 
งบอนุมัติ 200,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 200,000 บาท ขอโอนลด 100,000 บาท   

    ขอโอนเพิ่ม     
    กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
(โครงการค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ)  งบประมาณอนุมัติ  15,000  บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  15,315  บาท  ขอโอนเพิ่ม 100,000 บาท   

    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองช่างโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้    

โอนลด... 



- ๑๕ - 
   โอนลด 
   กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสากรรม

และการโยธา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์           งบ
อนุมัติ 200,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 200,000 บาท  โอนลด 100,000 บาท   

    โอนเพิ่ม     
    กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
(โครงการค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ)  งบประมาณอนุมัติ  15,000  บาท  งบประมาณ
คงเหลือ 15,315 บาท  โอนเพิ่ม  100,000 บาท กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองช่าง    
โอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

ประธานสภาเทศบาล   เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒           
เพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการ จ านวน ๑๙ ราย ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้
ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙  องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้  (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง    
 ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายก าหนด และวรรคท้าย  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม 
โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ        
ในระยะยาว  ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังไดร้ายงานสถานะการคลังคะ  

ผอ.กองคลัง   ขออนุญาตรายงานสถานะการคลังของเทศบาลต าบลท่าแร่ ดังนี้ 
  ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงินยอดเงินสะสม ณ วันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒       

จ านวน  ๔๖,๕๙๘,๖๓๘.๑๒ บาท  ประกอบด้วย 
บวก รับคืนระหว่างปี ๖๒            ๑๗,๐๘๗.๒๐ บาท 

   หัก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(กสท.)                 ๖,๔๘๓,๗๖๒.๗๒ บาท 
        ผลจากการช าระหนี้เงินกู้              ๑๙,๕๙๔,๒๘๙.๐๗ บาท   
        จ่ายขาดเงินสะสม         ๑,๕๓๑.๔๔๘.๓๗ บาท   
        กันเงินไว้ส าหรับปั้มน้ า ๒ เครื่อง         ๓๗๐,๐๕๔.๑๕ บาท    
        เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้                     ๑๘,๖๓๖,๑๗๑.๐๑ บาท    

ประธานสภาเทศบาล   เชิญผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมชี้แจงรายละเอียดครับ 

 

 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม… 



- ๑๖ - 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสิทธิโชค  อินธิแสน ผู้อ านวยการ         

กองสวัสดิการสังคม  ขออนุญาตน าเรียนดังนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/13595 -13600 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง           
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป 
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ           
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙)  
ซึ่งเทศบาลต าบลท่าแร่ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว  จ านวนผู้พิการ 19 ราย  
เป็นเงินทั้งสิ้น 146,400 บาท แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าแร่ 
ไม่ได้ด าเนินการประมาณการรายรับและไม่สามารถตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมได้ทันเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงท าให้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 146,400 บาท  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรคสอง ก าหนดว่า “ในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ ได้ให้ขอท าความตกลงกับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ” วรรคสาม ก าหนดว่า “ปลัดกระทรวง
มหาดไทย อาจมอบอ านาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้”  ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน  ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๔๘  ประกอบกับข้อ 56 ก าหนดว่า ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจ าที่เกิดขึ้น
ในปีใด ให้เบิกจากงบประมาณรายจ่ายในปีนั้นไปจ่าย และข้อ 89 ก าหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข โดยให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 

 ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ เทศบาลต าบลท่าแร่ จึงได้ตั้งงบประมาณการ
รายรับไว้และขอจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน 146,400 บาท 
เพ่ือน าให้จ่ายให้กับผู้พิการ จ านวน ๑๙ ราย ดังนี้ 

   ๑.นายสัมภาษ ค าผาเยือง   จ านวน ๙,๖๐๐ บาท 
   ๒. นายสุพันธ์ นวานุช   จ านวน ๒,๔๐๐ บาท 
   ๓. นางสาวจิตรใจ  ทองสุข  จ านวน ๙,๖๐๐ บาท 
   ๔. นางสาวจินตนา  ฮันวงค์  จ านวน ๙,๖๐๐ บาท 
   ๕. นางสาวอรรฉรา  อุ่นหล้า  จ านวน ๙,๖๐๐ บาท 
   ๖. พันอากาศเอกสุรพล  ปลั่งกลาง  จ านวน ๙,๖๐๐ บาท 
   ๗. นายพงศรี  อ าจุฬา   จ านวน ๙,๖๐๐ บาท 
   ๘. นายนารี ไชยวังราช   จ านวน ๘,๘๐๐ บาท 
   ๙. นางหนูเพียน พิมสิทธิ์    จ านวน ๙,๖๐๐ บาท  
   ๑๐. เด็กชายอนุสิทธิ์ เชียนพลแสน  จ านวน ๙,๖๐๐ บาท 
 

๑๑. นายบัญชา… 



- ๑๗ - 
   ๑๑. นายบัญชา เชียรพลแสน  จ านวน ๙,๖๐๐ บาท 
   ๑๒. เด็กชายวัชระกรณ์ อินธิเสน  จ านวน ๙,๖๐๐ บาท 
   ๑๓. นายบุญมี  พงศ์ชีวะกุล  จ านวน ๘,๐๐๐ บาท 
   ๑๔. นางสาวบัวสอน คันทะนาด  จ านวน ๙,๖๐๐ บาท 
   ๑๕. นางสาววันทา  ใครบุตร  จ านวน ๙,๖๐๐ บาท 
   ๑๖. นางชีวิต  แร่ถ่าย   จ านวน ๓,๒๐๐ บาท 
   ๑๗. นายเดชาเลิศ กิ่งโก้   จ านวน ๓,๒๐๐ บาท 
   ๑๘. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันดา  จ านวน ๓,๒๐๐ บาท 
   ๑๙. เด็กชายเกรียงไกร เกรียงสกุลไกร จ านวน ๒,๔๐๐ บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 146,400 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ประธานสภาเทศบาล  ซึ่งรายชื่อดังกล่าวมีบางรายได้เสียชีวิตแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม   ขออนุญาตน าเรียนดังนี้ เงินตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง

สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เพ่ิมเติม (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙)  สามารถเบิกจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรม
ตามกฎหมายของคนพิการที่เสียชีวิตไปแล้วให้ครบถ้วน เพราะเป็นเงินตกเบิกและ 
ในขณะนั้นผู้พิการยังชีวิตอยู่ ซึ่งตามรายชื่อดังกล่าวได้มีผู้เสียชีวิตแล้วจ านวน ๖ คน 
เทศบาลก็จะเบิกจ่ายให้กับทายาทในล าดับต่อไปครับ   

ส.ท.ประจวบ   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายประจวบ บรรจงศิลป์ ส.ท.
เขต ๒ ขออนุญาตสอบถามเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผู้พิการครับ 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม   สืบเนื่องจากเมื่อก่อนผู้พิการที่มาลงทะเบียนจะสามารถรับเบี้ยความพิการได้ใน
ปีงบประมาณถัดไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๓๖๐๙ 
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  โดยให้ด าเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ที่ยัง
ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖           แห่ง
ระเบียบกรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ รวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหม่ใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
บัดนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ 
ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  ความว่าส าหรับคนพิการที่ได้มาลงทะเบียนเพ่ือขอรับ
เงินเบี้ยความพิการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้จัดท าประกาศรายชื่อคนพิการใหม่ เป็นประกาศบัญชีผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพิการปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) และให้ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้แก่คนพิการในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
(เดือนตุลาคม ๒๕๕๘) เป็นต้นไป  และหากเป็นคนพิการที่ได้จดทะเบียนเพ่ือออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการก่อนเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยความ
พิการมาก่อนให้จัดรายชื่ออยู่ในประกาศจ าแนกรายเดือนของเดือนตุลาคม ๒๕๕๘   

 
 

เมื่อสภาเทศบาล... 



- ๑๘ - 
เมื่อสภาเทศบาลต าบลท่าแร่ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ก็จะด าเนินการท า

ความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไปครับ  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการ จ านวน ๑๙ ราย เป็นเงิน 
จ านวน 146,400 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 
เพื่อจ่ายเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการ จ านวน ๑๙ ราย เป็นเงินจ านวน 146,400 บาท 
(หนึ่งแสนสี่หม่ืนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ประธานสภาเทศบาล   เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ของ            
กองสวัสดิการสังคม เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขอเชิญผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
สังคมชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ตามที่เทศบาลต าบลท่าแร่ ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕62  ซึ่งมีบางรายการไม่ได้ตั้งไว้แต่มีความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการ  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานทึบ จ านวน ๒ หลัง เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารของ              
กองสวัสดิการสังคม ดังนี้  

    ขอโอนลด 
    กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม

สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทเงินค่าใช้จ่าย
โครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 
๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๐,๙๒๐ บาท ขอโอนลด ๙,๐๐๐ บาท 

    ต้ังเป็นรายการใหม่        
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
๒ บานทึบ จ านวน 2 หลัง ราคาหลังละ 4,500 บาท งบประมาณอนุมัติ 9,000 บาท  จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด 

    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองสวัสดิการสังคมโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

 
 
 

โอนลด… 



- ๑๙ - 
    โอนลด    
    กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม

สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทเงินค่าใช้จ่าย
โครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 
๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๐,๙๒๐ บาท โอนลด ๙,๐๐๐ บาท 

    ต้ังเป็นรายการใหม ่       
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
๒ บานทึบ จ านวน 2 หลัง ราคาหลังละ 4,500 บาท งบประมาณอนุมัติ 9,000 บาท  จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด  กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองสวัสดิการ
สังคมโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานทึบ  
จ านวน 2 หลัง งบประมาณอนุมัติ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

ประธานสภาเทศบาล   เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ของ            
กองการศึกษา จ านวน ๓ รายการ ให้ชี้แจงทีละรายการและขออนุมัติทีละรายการ             
ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาชี้แจงรายละเอียดแต่ละรายการครับ 

ผอ.กองการศึกษา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองทุกท่าน และหน้าส านักปลัดเทศบาล ดิฉันนางสาวสุรารัตน์ มุลเมืองแสน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ขออนุญาตชี้แจ้ งดังนี้  ตามที่ เทศบาลต าบลท่าแร่                 
ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕62  ซึ่งมีบางรายการไม่ได้ตั้งไว้          
แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการ
ใหมจ่ านวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.ตู้ ๒ บานเปิดมือจับปิด ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์              ๓.
เครื่องส ารองไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ  ดังนี้  
  เรื่องแรก  เรื่องจัดซื้อตู้ ๒ บานเปิดมือจับปิด เนื่องจากกองการศึกษามีเอกสาร
จ านวนมากแล้วไม่มีที่เก็บเอกสารท าให้วางเอกสารไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย   ดังนั้น 
เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและง่ายต่อการค้นหา จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อตู้ ๒ บานเปิดมือจับปิด จ านวน ๒ หลัง ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณ
เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

    ขอโอนลด 
    กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส) งบประมาณอนุมัติ 
1,200,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 51,262.28 บาท ขอโอนลด  ๙,๐๐๐ 
บาท 

    ต้ังเป็นรายการใหม ่       
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด   

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือจัดซื้อตู้ 2 บานเปิด จ านวน 2 หลัง ราคาหลังละ 4,500 บาท 
งบประมาณอนุมัต ิ9,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด    

 
 

เพ่ือให้เป็นไปตาม… 
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    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองการศึกษาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

    โอนลด    
    กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ         
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส) งบประมาณ
อนุมัติ 1,200,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 51 ,262.28 บาท โอนลด  
๙,๐๐๐ บาท 

    ต้ังเป็นรายการใหม ่       
    กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า

ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือจัดซื้อตู้ 2 บานเปิด จ านวน 2 หลัง ราคาหลังละ 4,500 บาท 
งบประมาณอนุมัต ิ9,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองการศึกษา   
โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อตู้ 2 บานเปิด จ านวน 2 หลัง 
งบประมาณอนุมัติ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

ผอ.กองการศึกษา    เรื่องที่ ๒  เรื่องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานพัสดุของกองการศึกษา
ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

    ขอโอนลด 
    กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส) งบประมาณอนุมัติ 
1,200,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๒,๒๖๒.๒๘ บาท ขอโอนลด  
๓๐,๐๐๐ บาท 

    ต้ังเป็นรายการใหม่        
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท   มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2562 
ดังนี้ 

๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

 
 

๒. มีหน่วยประมวลผล… 
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  ๒. มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  
๓. มีหน่วยแสดงผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 

ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด      

ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด         
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

๔. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
๕. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  หรือดีกว่า   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB  

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
๖. มี DVD-RW   หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
๗. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
๘. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
๙. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

  ๑๐. มีจอแสดงภาพ มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองการศึกษาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

    โอนลด    
    กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส) งบประมาณอนุมัติ 
1,200,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๒,๒๖๒.๒๘ บาท ขอโอนลด  
๓๐,๐๐๐ บาท 

    ต้ังเป็นรายการใหม ่       
    กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท   มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2562  
กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม… 



- ๒๒ - 
มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองการศึกษา   

โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณอนุมัติ 
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  

ผอ.กองการศึกษา    เรื่องที่ ๓  เรื่องจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า เพ่ือส ารองไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ของกองการศึกษา  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

    ขอโอนลด 
    กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส) งบประมาณอนุมัติ 
1,200,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๒,๒๖๒.๒๘ บาท ขอโอนลด  
๒,๕๐๐ บาท 

    ต้ังเป็นรายการใหม่        
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องส ารองไฟฟ้า เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 
1  เครื่อง งบประมาณอนุมัต ิ2,500 บาท  

มีคุณลักษณะ 
๑. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม้น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 ๒. สามารส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองการศึกษาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

    โอนลด    
    กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส) งบประมาณอนุมัติ 
1,200,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๒,๒๖๒.๒๘ บาท โอนลด ๒,๕๐๐ บาท 

    ต้ังเป็นรายการใหม่        
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องส ารองไฟฟ้า เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 
1  เครื่อง งบประมาณอนุมัต ิ2,500 บาท  กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองการศึกษา   
โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อเครื่องส ารองไฟฟ้า งบประมาณอนุมัติ 
๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 

ประธานสภาเทศบาล… 



- ๒๓ - 
ประธานสภาเทศบาล   เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒          

เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมกองการประปา เพ่ือจ่ายเงินสมทบ ๒ % ให้กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙  องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้  (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายก าหนด และวรรคท้าย  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม 
โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ        
ในระยะยาว  ขอเชิญผู้อ านวยการกองการประปาได้รายงานสถานะการคลังคะ 

ผอ.กองการประปา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุระพงษ์  ศลปี นายช่างโยธาอาวุโส 
รักษาการแทนผู้อ านวยการกองการประปา ขออนุญาตรายงานสถานะการคลังของ          
กองการประปาเทศบาลต าบลท่าแร่  ดังนี้ ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงินยอดเงิน
สะสม ณ วันที ่๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  จ านวน  ๔,๙๔๐,๔๙๕.๙๔ บาท  ประกอบด้วย 

หัก  ๑.รายจ่ายค้างจ่าย          ๗๘,๒๖๐.๐๐ บาท 
         ๒.เงินรับฝาก     ๓๒๕,๕๖๓.๑๖ บาท 
         ๓.เงินทุนส ารองเงินสะสม  ๑,๔๕๐,๖๗๕.๗๒ บาท 
         ๔. จ่ายขาดเงินสะสม      ๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

     เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้   ๒,๕๕๕,๙๙๗.๐๖ บาท 
   ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ สืบเนื่องจากว่าที่ร้อยเอกวัชรา 

โพธิ์สาวัง พนักงานเทศบาล ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา 
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๕๖-๒-๐๙-๒๑๐๖-๐๐๑ สังกัดกองการประปา ขอลาออกจาก
ราชการและได้เบิกจ่ายเงินบ าเหน็จปกติไปแล้ว (เบิกจ่ายเงินบ าเหน็จของเทศบาล)          
ซึ่งของกองการประปาไม่ได้ตั้งจ่ายเงินสมทบ ๒ % ให้กองทุนบ าเหน็จบ านาญเป็น
ระยะเวลา ๘ ปี ยอดเงินต้องจ่ายสมทบ กทบ. ทั้งสิ้น ๔๑๐,๕๗๕ บาท  ดังรายละเอียดที่
ได้แจกไปแล้วนั้น และก่อนที่จะโอนสมทบให้กองทุนฯ ต้องหักเงินคืนให้เทศบาลต าบลท่าแร่ 
ที่ส ารองจ่ายไปก่อน จ านวน ๓๙๙,๘๔๐ บาท ส่วนที่ เหลือจ านวน ๑๐,๗๓๕ บาท              
โอนให้ กบท. ครับ   

    ดังนั้น  กองการประปาจึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณา         
จ่ายขาดเงินสะสมของกองการประปาเทศบาลต าบลท่าแร่ จ านวนทั้งสิ้น ๔๑๐,๕๗๕ บาท    

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
กองการประปาจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน ๔๑๐,๕๗๕ บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อย         
เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้ จ่ายขาดเงินสะสม  
จ านวน ๔๑๐,๕๗๕ บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  

ระเบียบวาระท่ี ๖...     



- ๒๔ - 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะปรึกษาหารือ

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญครับ 
ส.ท.สุริยา  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุริยา ศรีวรกุล ส.ท.เขต ๒ 

เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าแร่รับผิดชอบตลาดสดเทศบาลอยู่ ๒ แห่ง คือ ตลาดสด
เทศบาล ๑ ซึ่งเปิดขายสินค้าเวลา ๒๔.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. และตลาดสดเทศบาล ๒ 
เปิดขายเวลา ๐๖.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น. ซึ่งสร้างรายได้ให้เทศบาลหลายล้านบาทต่อปี 
ปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล ๑ มาแจ้งว่ามีสินค้าภายในตลาดสดเทศบาล  
หายหลายรายการ เช่นร้านลุงดึกป้าพันมีเหล้า บุหรี่ หายมีมูลค่าประมาณ ๕,๐๐๐ บาท  
ร้านขายของช าถูกงัดสูญเงินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งร้านดังกล่าวมีกล้องวงจรปิด และ
กล้องวงจรปิดถูกคนร้ายท าลายและได้มาท าลายฮาร์ดดิสค์ โดยการตัดวงจรไฟฟ้า          
และได้มีการไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว แต่วันถัดมามีการย้อนรอยกลับมางัดร้านขโมย
ของร้านลุงดึกป้าพันซ้ าอีก ถึงเจ้าของร้านจะท าตู้เหล็กแน่นหนาก็ยังมางัดอีก  ผมจึง
อยากเสนอให้ติดกล้องวงจรปิดและจ้างเวรยามเฝ้าระวังในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
และช่วง เวลา ๒๐.๐๐ น. จะเริ่มมืดและอันตราย และช่วงที่เวลาไฟฟ้าดับ ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ไม่มีแม่ค้าพ่อค้าอยู่ จึงน าเรียนในที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้พิจารณาช่วยแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวด้วยครับ  

ประธานสภาเทศบาล  ฝากให้ท่านปลัดเทศบาลพิจารณาหาวิธีแก้ไขด้วยครับ    
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ  ขออนุญาตน าเรียนดังนี้ ในเบื้องต้นให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลส ารวจพ้ืนที่

ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือมาขออนุมัติในครั้งต่อไปเพ่ือเป็นการป้องกันเหตุในเบื้องต้น ใน
เรื่องของการจ้างยามดูแลความเรียบร้อยภายในตลาดสดคงไม่สามารถจ้างได้เพราะไม่ใช่
สถานที่ราชการและไม่มรีะเบียบรองรับในการด าเนินการ และเทศบาลเคยเสนอให้พ่อค้า
แม่ค้าเฉลี่ยเงินกันจ้างเอง แต่มีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนอยากจ้างแต่บางส่วนที่ไม่ได้รับความ
เสียหายก็ไม่อยากจ้างจึงไม่ได้ข้อยุติ ในเรื่องของการป้องกันเหตุการณ์ลักขโมยใน
ปีงบประมาณหน้าจะด าเนินการสายตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุและการมั่วสุมของวัยรุ่นในจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
ต าบลท่าแร่ และให้กองช่างออกส ารวจหลอดไฟฟ้าที่ช ารุดและเพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างในจุด
ที่เสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้นคะ 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ในส่วนของเรื่องกล้องวงจรปิด
 ผมได้โทรสอบถามเบื้องต้นแล้วใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คือการติดตั้งใหม่
ทั้งหมดเป็นกล้องแบบอนาล็อก (Analog)  แต่ถ้าเป็นกล้องตัวเดิมจะเป็นกล้อง ICT  
แบบ IP เป็นกล้องตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กล้องซึ่งมีราคาแพงประมาณตัวละ 
๓๗,๐๐๐ บาท และยังไม่รวมสาย  และถ้ามาเชื่อมกับสัญญาณที่มีอยู่เดิมต้องซื้อกล้อง
แบบ ICT ซึ่งมีราคาประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (กล้อง ๕ ตัว) ครับ 

ส.ท.สมจิต   ขออนุญาตสอบถามเรื่องกล้องวงจรปิด ถ้าจะสอบถามว่าการติดกล้องวงจรปิด
ดีหรือไม่ดี  แต่เมื่อประมาณสองเดือนที่ผ่านมาร้านตุ๊กตา ยังถูกขโมยรถจักรยานครับ  
และถ้าหากออกตรวจเวรยามกลางคืนอยากให้ออกวันละ ๒ ครั้งครับ  

   เมื่อก่อนมีการออกตรวจตามตู้แดง ที่ต ารวจออกตรวจตามจุดต่างๆ แต่หลายปี
แล้วที่ไม่มีการด าเนินการดังกล่าว และช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่อันตรายและช่วงนี้มีข่าวว่ามี
การปล่อยนักโทษอีกประมาณ ๔๐๐ กว่าคน มีญาติมารับแล้วจ านวนหนึ่งอีกประมาณ 
๑๐๐ คนไม่มีคนมารับครับ 

ผอ.กองช่าง ... 



- ๒๕ -  
ผอ.กองช่าง   ขออนุญาตหารือท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยังไม่ได้

ด าเนินการลงดินลูกรังซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าจะด าเนินการ
หรือไม่คะ 

ประธานสภาเทศบาล   ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีความคิดเห็นอย่างไร ส่วนผมว่าคงไม่มีแล้วครับ 
ส.ท.สมจิต   ผมขอเสนอให้คงการตั้งงบในการลงดินลูกรังไว้ เพราะถ้าหากดินข้างถนนถูกน้ า

กัดเซาะดินบริเวณข้างถนนจะได้สามารถด าเนินการจัดซื้อมาซ่อมแซมได้ครับ 
ส.ท.สุริยา   ผมว่าควรจ้างรถเกรดดินเพ่ือปรับสภาพดินบริเวณข้างตลาดสดเทศบาล ๑         

เพ่ือให้ดินแน่น ถ้าถมดินใหม่เกรงว่าจะเป็นหลุมหนักกว่าเดิมครับ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ  ถ้าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไม่ด าเนินการลงดินลูกรังก็จะให้กองช่างบริหาร

จัดการน างบประมาณไปใช้ในสิ่งที่จ าเป็น ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะตั้งไว้ 
๕๐,๐๐๐ บาท คะ  

ผอ.กองสวัสดิการสังคม   ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ซึ่งจะค านวณจากจ านวน
คนภายในบ้านโดยจะน ารายได้ทั้งหมดของทุกคนมาหารจ านวนคนภายในครัวเรือน          
ถ้ารายได้ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปีสามารถมาลงทะเบียนได้และเด็กอายุไม่เกิน 
๖ ขวบ ครับ 

ผอ.กองช่าง   ขออนุญาตหารือท่านสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการจัดล าดับความส าคัญของ
ถนนเพ่ือจะได้ค านวณหาตัวเลขในการบันทึกลงในเทศบัญญัติปี ๒๕๖๓ ไม่ทราบจะ
สะดวกวันไหนค่ะ 

ส.ท.ประจวบ   ในเรื่องการพิจารณาถนนผมอยากให้เจ้าหน้าที่จัดท าฝังของหมู่บ้านมาแจกในที่
ประชุมด้วยจะได้มองเห็นภาพชัดขึ้นครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ส่วนวันประชุมหารือการจัดล าดับความส าคัญของถนนจะแจ้งผู้อ านวยการกอง
ช่างในภายหลังครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ  ปัจจุบันเทศบาลก าลังรวบรวมตัวเลขในการท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ คงจะประชุมประมาณวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒             
ส่วนหนังสือจะแจกพร้อมร่างเทศบัญญัติฯอีกครั้งค่ะ และเทศบาลมีโครงการความคิด
อยากจะปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน และจัดท าป้ายและท ารั้ว 
ศูนย์ อปพร. เพราะเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะย้าย
ออกไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ อปพร. และจะรื้อถอนโรงฆ่าสัตว์เก่าออกเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณดังกล่าวให้น่าอยู่ยิ่งข้ึนคะ 

ส.ท.ณรงค ์   ไม่ทราบว่าเรื่องเสียงตามสายได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
รองปลัดเทศบาล   ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมครั้งก่อน ผมได้ปรึกษากับผู้อ านวยการกองช่างและ

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลแล้ว จะให้ช่างทางศรีสงครามที่เคยมาติดตั้งมาตรวจสอบก่อน
เชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 

ส.ท.สมจิต   ผมอยากให้ติดกับเสาไฟฟ้าที่สูงให้พ้นหลังคาบ้าน ผมเสนอให้ติดบริเวณสนาม
ฟุตซอลให้เสียงกระจายเข้าหมู่บ้านครับ  

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ขออนุญาตน าเรียนดังนี้  สืบเนื่องจากเสียงตามสายไม่ดังฝั่งทางหมู่ที่ ๑, ๖, ๗, 
และหมู่ที่ ๘  เป็นเพราะทางการไฟฟ้าได้ติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ และมีการตัดสายล าโพง
เทศบาลจึงได้ให้ทางกองช่าง(นายตั้ม) ออกไปด าเนินการต่อสายและได้ทดลองประกาศ
เสียงตามสายซึ่งก็ดังปกติ  ส่วนล าโพงที่ติดตั้งที่หอประปาจะท าการถอดออกและจะ
เปลี่ยนเป็นการติดกระจายให้ทั่วหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการเพ่ิมจุดให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงครับ 

ประธานสภา... 



- ๒๖ -   
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มีผม

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมสภาเทศบาล  ส าหรับการประชุมในวันนี้ ได้ประชุม
เสร็จเรียบร้อยแล้วผมขอปิดประชุม 

                                                                           

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๕ น.   
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