
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งท่ี  1  ประจำปี  พ.ศ. 2565 
วันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
    

ผู้เข้าประชุม 
1. นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
2. นายสมชาย โมราเลิศ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
3. นายจุมพล กันจนิะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
4. นายชัชวาร ใจจรรย์ทึก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
5. นางวาสนา กันจินะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
6. นางพรรณี พันธ์พร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง  
7. นายอดิเรก ขุนคงมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
8. นางสุภาพ สุริยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
9. นายอนุวัตร คำมามูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
10. นายเล็ก ไชยวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
11. นายสุพจน์ แสงฉาย เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุทัศน์ ตาแสงร้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง  (ลาป่วย) 
2. นายประหยัด เปรมธนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง  (ลากจิ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ว่าที ่ร.ต.ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
2. นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
3. นายศราวุธ ธิวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
4. นายสังวร ลานยศ ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
5. นายสมชาติ มหาวงศ์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
6. นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 
7. นางฐิติพรรณ จารุกรธนสิษฐ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นางรุจินันต์ สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นายประภากร ถวิลประวัติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
10. นางสาววรากร พาจรทิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
11. นายจักรวาล ฝ่ายริพล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 
12. นางสาวชนาธิป ดีน้ำจืด นิติกรชำนาญการ 
13. นายอนุชา เงินอยู่ สถาปนิกชำนาญการ 
14. นางญาศิกาญจน์ สัยพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา      
ลงชื่อเข้าประชุมเห็นว่าครบองค์ประชุมจึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล
เข้านั่งประจำที่แล้ว เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวกล่าวเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่องที่ 1  ได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ขออนุญาต
ลาการประชุม  จำนวน 2  ท่ าน  คือ นายสุทั ศน์  ตาแสงร้อย และ           
นายประหยัด  เปรมธนากุล 

- เรื่องท่ี 2  แนะนำพนักงานเทศบาลที่ได้โอนย้าย และบรรจุแต่งตั้งใหม ่ดังนี้ 
1. นางสาวพิชชาพร สังวาลย์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

โอนย้ายมาจาก เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน 
2. พันจ่าเอก ธนัยนันท์ ธนบดีเจริญยศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน โอนย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัด
ลำพนู 

3. นายเอกชัย ไชยชนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งใหม ่

- เรื่องที่ 3  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ร่วมงานทำบุญ
สุสานดอนมูล ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.       
เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ ครั้งที่  1 
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดขอแก้ไข 
นายประวิตร  ใจวงค์เปง็ 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. เห็นชอบ                  จำนวน   9   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน   -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน   1   เสียง 

  
  
  
 ระเบียบวาระท่ี  3... 
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ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในหมวดค่าครุภัณ ฑ์        
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด             
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 3 
กล้อง ๆ ละ 5,700 บาท รวมงบประมาณ 17,100 บาท 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

ว่าทีร่้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในหมวด       
ค่ าครุภัณ ฑ์  ครุภัณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ห รือ อิ เล็ กทรอนิ กส์  ค่ าจั ดซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกสำนักงาน จำนวน 3 กล้อง ๆ ละ 5,700 บาท รวมงบประมาณ 
17,100 บาท ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 เนื่องด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง       
ในชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 3 จุด ได้แก่บริเวณ
แยกข่วงสันกำแพง บริเวณถนนหน้าตลาดป่าเป้า และบริเวณสามแยก     
ต้นโชค ไม่สามารถแสดงสัญญาณภาพได้ เนื่องจากอุปกรณ์ภายในกล้อง
วงจรปิดได้ชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน เพ่ือติดตั้ง
ทดแทนเครื่องเดิมตามจุดที่ชำรุดดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือเป็นการให้บริการ    
แก่ประชาชน และเฝ้าระวังป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล    
ให้สามารถทำการตรวจสอบกรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มิอาจคาดคิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาล โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งจ่ายเงินรายการใหม่ ในหมวด         
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน     
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

 โอนลด   (จำนวน 17,100 บาท) 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน หมวด   

ค่าใช้สอย  
  - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายวันเทศบาล ต้ังงบประมาณไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 
15,275 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 15,200 บาท 

- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1) ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งงบประมาณไว้  100,000 บาท 
คงเหลือ 72,276 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 1,900 บาท 

โอนเพิ่ม... 
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 โอนเพิ่ม   (จำนวน 17,100 บาท)  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
สำนักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน     

และบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์  ครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 3 
กล้อง ๆ ละ 5,700 บาท รวมงบประมาณ 17,100 บาท (ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) เพ่ือติดตั้งทดแทนเครื่องเดิมท่ีชำรุด จำนวน 3 จุด ดังนี้ 

1. บริเวณแยกข่วงสันกำแพง หมู่ที่ 6  ตำบลสันกำแพง จำนวน      
1 กลอ้ง  

2. บริเวณถนนหน้าตลาดป่าเป้า  หมูท่ี่ 3  ตำบลทรายมูล จำนวน   
1 กลอ้ง 

3. บริเวณสามแยกต้นโชค หมู่ที่  4  ตำบลสันกำแพง จำนวน          
1 กลอ้ง  

โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้อ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิน่ 

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง       
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

นายสมชาย  โมราเลิศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- สำหรับญัตติผมนี้ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็ น        
สันกำแพง หรือต่างจังหวัดต้องอาศัยกล้องวงจรปิดในการตรวจสอบ       
เมื่อมีอุบัติเหตุ ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง     
จึงขอให้คณะผู้บริหาร และเทศบาลตำบลสันกำแพงติดตั้งกล้องวงจรปิด    
ให้ทั่วถึงบริเวณจุดที่มีความเสี่ยงอันตราย ที่ผ่านมามีประชาชนได้สอบถาม
สมาชิกสภาเทศบาลตลอดว่า กล้องวงจรปิดที่ติดตั้ งในเขตเทศบาล           
มีที่ใดบ้าง ทั้งนี้ จึงขอให้เทศบาลติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ทั่วเขตเทศบาล    
เมื่อมีอุบัติเหตุประชาชนจะได้มาประสานขอดูกล้อง และขอให้เทศบาล    
ทำหนังสือแจกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคู่มือว่า จุดใดบ้างที่ ได้ ติดตั้ ง      
กล้ องวงจรปิ ด  เช่ น  ตลาดป่ าเป้ า  จะได้ทราบว่ ามี กล้ องวงจรปิ ด             
เมื่อมีอุบัติเหตุ จะได้แจ้งชาวบ้านได้ว่าสามารถขอดูกลอ้งจากเทศบาลได ้

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

ที่ประชุม ไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
 นายประวิตร... 
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นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลผู้ใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกสำนักงาน จำนวน 3 กล้อง ๆ ละ 5,700 บาท รวมงบประมาณ 
17,100 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงาน       
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในหมวด       
ค่ าครุภัณ ฑ์  ครุภัณ ฑ์ คอมพิว เตอร์ห รือ อิ เล็ กทรอนิ กส์  ค่ าจั ดซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกสำนักงาน จำนวน 3 กล้อง ๆ ละ 5,700 บาท รวมงบประมาณ 
17,100 บาท ดังนี้ 

- เห็นชอบ             จำนวน   9   เสียง 
- ไม่เห็นเห็นชอบ     จำนวน    -   เสียง 
- งดออกเสียง          จำนวน  1   เสียง 

ระเบียบวาระประชุมที่  4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน       
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว        
ตัวละ 8,400 บาท และเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว ตัวละ 3,740 
บาท รวมงบประมาณ 12,140 บาท 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

ว่าทีร่้อยตร ีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา       
งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์         
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก 
จำนวน 1 ตัว ตัวละ 8,400 บาท และเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว        
ตัวละ 3,740 บาท รวมงบประมาณ 12,140 บาท ด้วยหลักการ        
และเหตุผล ดังนี้ 

 ด้วยกองการศึกษา ได้รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 1 อัตรา 
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีสำหรับใช้
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลสันกำแพง     
ไม่ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีสำหรับการปฏิบัติงาน
ตำแหน่งดังกล่าว ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565... 
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พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเทศบาลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด         
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 

 โอนลด   (จำนวน 12,140 บาท) 
แผน งาน การศึ กษ า  งาน บริห ารทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ การ ศึกษ า              

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการเปิดบ้าน
อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ต้ังไว้ 20,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
12,140 บาท 

 โอนเพิ่ม   (จำนวน 12,140 บาท)  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะ
ทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก ขนาด 1530 x 762 x 759 
มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 8,400 บาท และเก้าอ้ีหมุนกลาง      
มีแขนสีหนังดำ/ขาดำ ปรับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 3,740 
บาท รวมงบประมาณ 12,140 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์ดังกล่าว เพ่ือใช้ประจำในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ซึ่งสามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด           
จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง        
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

ที่ประชุม - ไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลผู้ใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว 
ตัวละ 8,400 บาท และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ตัวละ 3,740 บาท 
รวมงบประมาณ 12,140 บาท โปรดยกมือขึ้น 

 มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา       
งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์         
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก 
จำนวน 1 ตัว ตัวละ 8,400 บาท และเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว        
ตัวละ 3,740 บาท รวมงบประมาณ 12,140 บาท ดังนี้ 

- เห็นชอบ             จำนวน   9   เสียง 
- ไม่เห็นเห็นชอบ     จำนวน    -   เสียง 
- งดออกเสียง         จำนวน   1   เสียง      

ระเบียบวาระประชุมที่  5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
10,600 บาท 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

ว่าทีร่้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา      
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา งบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 10,600 บาท ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 เนื่องด้วยเครื่องตัดหญ้าที่ใช้ประจำสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ปัจจุบันมีสภาพชำรุดตามสภาพอายุการใช้งาน และไม่
สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ ดังนัน้ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ
จัดหาเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม แต่เนื่องจาก
เทศบาลตำบลสันกำแพง ไม่ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าดังกล่าว 
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติ งานภายในสถานศึกษาของเทศบาลตำบล          
สันกำแพงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลขอโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดซื้อเครื่องตัด
หญ้ า แบบข้อ อ่อน ตั้ งจ่ าย เป็ นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์        
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา ดังนี้ 

 โอนลด   (จำนวน 10,600 บาท) 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับ

ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับปฐมวัย ต้ังไว้ 20,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 10,600 บาท 

 โอนเพิ่ม... 



 8 

 โอนเพิ่ม   (จำนวน 10,600 บาท)  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,600 บาท 
เพ่ือใช้ประจำโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยจัดหาตามบัญชี     
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564       
ข้อ 6.5.2 รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ . 2563  หมวด 4 ข้อ  27 การโอน เงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาทอ้งถิน่ 

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง      
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

ที่ประชุม - ไมมี่สมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลผู้ใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ในหมวด           
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,600 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติทีป่ระชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์าน
บ้านงานครัว ค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 10,600 บาทดังนี้ 

- เห็นชอบ             จำนวน   9   เสียง 
- ไม่เห็นเห็นชอบ     จำนวน    -   เสียง 
- งดออกเสียง         จำนวน   1   เสียง                  

ระเบียบวาระประชุมที่  6 ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  บริเวณที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์         
ของเทศบาล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 16,000,000 บาท 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

ว่าทีร่้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ก่อนที่จะเสนอญัตติ ขอแก้ไขเอกสารแนบญัตติแผ่นแรก ข้อความ “หมู่ที่ 7 
ตำบลสันกำแพง” แก้ไขเป็น “หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล” 

ข้าพเจ้าขอเสนอ... 
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 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต เสริม เหล็ก 2  ชั้ น        
บริเวณที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอ    
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 16,000,000 บาท ตามนโยบาย
ของผู้บริหาร ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 เนื่ องด้วยเทศบาลตำบลสันกำแพงในฐานะองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดูแล แก้ไขปัญหาพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญ “การพัฒนาคุณภาพชีวิต”    
ของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการ “จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ
ชุมชน” ณ วัดโรงธรรมสามัคคี  โดยเริ่มแรกได้พัฒนาปรับปรุงอาคาร
สำนักงานที่ดินอำเภอสันกำแพง (เดิม) ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดโรงธรรม
สามัคคี หมู่ที่  7 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่       
ซ่ึงสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้ประโยชน์ เป็น  “ศูนย์ ฟ้ืนฟู           
และส่งเสริมสุขภาพ” โดยไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล แบ่งพ้ืนที่ใช้สอย 
ชั้ น ที่  1  ห้ อ งน วดแผน ไท ยและสมุ น ไพ ร , ห้ อ งก ายภ าพ บ ำบั ด               
และกิจกรรมบำบัด ชั้นที่ 2 ห้องประชุมและจัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแล
รักษาสุขภาพและกิจกรรมของผู้สูงอายุ ชั้น 3 ห้องกิจกรรมสภาเด็ก     
และเยาวชน งบประมาณเริ่มแรกในการจัดตั้งได้รับการสนับสนุนจาก      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2556 ใช้สำหรับการจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัด และการปรับปรุง    
ห้องประชุม ส่วนการบริหารจัดการภายหลังจากนั้นไม่ได้ใช้งบประมาณ        
ของเทศบาล เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของวัดโรงธรรมสามัคคี 
ศูนย์ฯ ดังกล่าวได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะ
ประชาชนภายในเขตเทศบาล โดยเปิดให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 1) บริการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วย
โดยนักกายภาพบำบัด 2) บริการนวดแผนไทยโดยผู้ผ่านการฝึกอบรม     
การนวดแผนไทยและนักการแพทย์แผนไทย 3) กิจกรรมสันทนาการ     
การฝึกปฏิบัติทางจิต และการฝึกอบรมอาชีพ 4) กิจกรรมให้ความรู้สุขภาพ 
ไดแ้ก่ อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพโดยวิทยากรทางการแพทย์, อบรมให้
ความรู้ป ระโยชน์ ของสมุน ไพรและแปรรู ป สมุน ไพรเพ่ื อสุ ขภ าพ            
โดยผู้เชี่ยวชาญ และอ่ืนฯลฯ 

 ผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2560 – 2564 มีผู้มาใช้
บริการนวดแผนไทย จำนวน  38 ,374 คน และมีผู้ มาใช้บริการ
กายภาพบำบัด จำนวน 1,286 คน อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ประชาชนและให้ความรู้ เพ่ื อป้องกันตนเองจากภาวะของการป่วย         
ด้วยโรคเรื้อรังที่สำคัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งมีปัจจัย
ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภค ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถ
เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคอ่ืน ๆ ตามมา นอกจากนี้  ยังช่วยฟ้ืนฟู
สมรรถนะร่างกายจากการได้รับการ กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด    

เป็นการอำนวย... 
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เป็นการอำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล 
และลดความแออัดที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐ 

 แต่ เนื่ องด้ วยอาคารปฏิบัติ งาน ไม่ ใช่ อาคารที่ เป็ นทรัพย์ สิ น          
ของเทศบาล จึงประสบปัญหาในการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนา และขยาย
พ้ืนที่การให้บริการให้เพียงพอกับประชาชนผู้มาใช้บริการ ซึ่งมีจำนวน      
เพ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ปี ประกอบกับเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้ประเมินผล
ประสิทธิภาพ (Effectiveness) และประสิทธิผล (Efficiency) ของการ
ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นโดยชัดแจ้งว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์
และตอบสนองความต้ องการของประชาชนและชุ มชน ใน พ้ืนที่  
(Responsiveness) โดยประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการ
นี้ ได้อย่างทั่ วถึ ง (Equity) ไม่จำกัด เขตพ้ืนที่  และมีความยั่ งยืนของ         
ก ารด ำ เนิ น การ  (Sustainability) ม าตั้ งแต่ แ รก เริ่ ม จน ถึ งปั จ จุ บั น         
คณะผู้บริหารจึงมีความต้องการจะดำเนินการ และพัฒนาโครงการนี้         
ให้ขยายผลการบริการในด้านอ่ืน ๆ ต่อไปอย่างยั่งยืน ประกอบกับเทศบาล
ไม่ ได้ตั้ งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เกรงว่าจะล่าช้าและจะทำให้เทศบาลขาด
งบประมาณในการพัฒนาด้านอื่น ๆ จะกู้จากแหล่งเงินกู้ก็เกรงว่าจะต้องเสีย
ดอกเบี้ยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้พิจารณาให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 
16,000,000 บาท ดำเนินการตามนโยบาย โดยการก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ในบริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลสันกำแพง 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 21747 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล เพ่ือ “จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
และฟ้ืนฟูสุขภาพ” ณ สถานที่แห่งใหม่ ซึ่งที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล 
โดยมีบริบทการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและขยายภารกิจเพ่ิมขึ้นจากศูนย์ฯ 
เดิม การเปิดให้บริการด้านกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดเพ่ือบริการ    
แก่ผู้ป่วยผู้พิการ 

 ดังนั้น จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บริเวณที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล หมู่ที่ 7 
ตำบลทรายมู ล  อำเภอสั นกำแพง จั งหวัด เชี ยงใหม่  งบประมาณ 
16,000,000 บาท เพ่ือดำเนินโครงการดังนี ้

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
ความยาว 52.00 เมตร กว้าง 10.30 – 20.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 858.00 ตารางเมตร บริเวณที่ดินเทศบาลตำบลสันกำแพง โฉนดที่ดิน
เลขที่ 21747 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่  32/2565 
งบประมาณตั้งไว้ 16,000,000 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ระเบียบ/หนังสือ... 
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ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 89 องค์กรปกครองท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัตจิากสภาทอ้งถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระทำได้ เฉพาะกิจการซึ่ งอยู่ ในอำนาจหน้าที่องค์กร
ปกครองท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำ       
เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่หรือตามทีก่ฎหมายกำหนด 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

 (4) เมื่ อได้ รับอนุมัติ ให้ ใช้จ่ ายเงินสะสมแล้ว องค์ปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 ทั้งนี้ ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง       
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

นายสุพจน์  แสงฉาย 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล 

- ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บริเวณที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์       
ของเทศบาล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 16,000,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 89 องค์กร
ปกครองท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำ เพ่ือบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(2) ไดส้่งเสริม... 
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(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีกรอ้ยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้น      
ขออนุญาตนำเรียนสภาเทศบาลด้วยความเคารพว่า ขออนุญาตท่านสมาชิก
สภาเทศบาลได้อภิปรายแสดงออกความคิดเห็นและเหตุผล ซึ่งจะทำให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นเหตุผลในการ        
ใช้เงินสะสม เพราะฉะนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลช่วยแสดงความ
คิดเห็น เหตุผลความจำเป็น หรืออะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ทีค่ิดว่าเป็นประโยชน์ 
ในส่วนเรื่องของเงินสะสมจะให้ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงว่ามี
งบประมาณเท่าไหร่ กันงบประมาณไว้เท่าไหร่ เหลืองบประมาณเท่าไหร่ 
สามารถใช้งบประมาณได้เท่าไหร่ ซึ่งมีอยู่ในเอกสารที่แจกให้ท่านเรียบร้อย
แล้ว ในรายละเอียดของอาคารที่เทศบาลกำลังจะก่อสร้างได้เชิญสถาปนิก
ชำนาญการมาให้ข้อมูล หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม      
เรื่ องของแบบแปลนต่ าง  ๆ  รวมทั้ งป ระมาณ ราคาที่ ท างกองช่ าง              
ได้ดำเนินการ สามารถสอบถามทางสถาปนิกได ้

 - ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงเรื่องงบประมาณเงนิสะสม 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจง 

นางฐิติพรรณ จารุกรธนสิษฐ์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

- ตามแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงาน
การเงิน เทศบาลตำบลสันกำแพง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง  194,466,741.40 
หัก    หนี้สิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564* 8,688,728.93  
        เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 61,931,632.33 (70,620,361.26) 
บวก   เงินกู้ระยะยาว  1,898,079.90 
คงเหลือเงินสะสมตามบญัชีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 2564  125,744,460.04 
หัก    รายการกันเงนิและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินท่ีไมไ่ด้ก่อหนีผู้กพัน 
              และก่อหนี้ผูกพันแล้ว    แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนีส้นิ** 

(23,568,857.48)  

        เงินสะสมที่อนุมตัิแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว  
              แต่ยังไม่ได้บันทึกเปน็หนี้สิน 

(5,084,000.00)  

        รายการที่มีข้อผูกพันตามสญัญาจะซื้อจะขายทีด่ิน - (28,652,857.48) 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารทีน่ำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  97,094,602.56 (1) 

หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ *   ใช้บัญชีหน้ีสินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้ 
1. รายได้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น 
2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น 
3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว 
** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ 
การบันทึกบัญชีเป็นหนีส้ิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนีส้ิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เปน็ต้น 
(1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) 
เทศบาลตำบลสันกำแพง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ  วันที่  31  มีนาคม  2565 
 
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564  97,094,602.56 
หัก     สำรองตามระเบียบฯ  (46,846,537.97) 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ - 50,245,064.56 
หัก     เงินสะสมที่ได้รับอนุมตัิแลว้ในปีปัจจุบัน - - 
         ถอนคืนเงินรายรับขา้มปีงบประมาณ - - 
บวก   เงินสะสมทีเ่หลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนีผู้กพันแล้ว -  
         รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 95,063.36 95,063.36 
คงเหลือเงินสะสมตามบญัชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได ้  50,340,127.95 
 

นายสุพจน์  แสงฉาย 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล 

- สำหรับเงินสะสมของเทศบาลตำบลสันกำแพงหลังจากที่หัก สำรอง        
ตามระเบียบแล้ว คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ 50,245,064.59 บาท 
ณ วันนี้เทศบาล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วหรือยัง 

นางฐิติพรรณ จารุกรธนสิษฐ์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

- ได้นำส่งเรียบร้อยแล้ว 

นายสุพจน์  แสงฉาย 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล 

- ในส่วนของแบบแปลนอาคารจะขออนุญาตให้สถาปนิกเป็นผู้ชี้แจงก่อนที่
สมาชิกสภาเทศบาลจะอภิปราย 

นายอนุชา  เงินอยู่ 
สถาปนิกชำนาญการ 

- กระผม นายอนุชา เงินอยู่ สถาปนิกชำนาญการ มีหน้าที่ออกแบบอาคาร   
16 ล้านหลังนี้ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 858.00 ตารางเมตร วัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารหลังนี้   
เพ่ือใช้ในชุมชน การให้บริการประชาชน ลักษณะของอาคารเป็น 2 ชั้น    
ชั้นล่างจะใหญ่กว่าชั้นบนเกือบครึ่ง ชั้นบนพ้ืนที่ประมาณ 300 ตารางเมตร
เพราะฉะนั้นชั้นล่างพ้ืนที่ก็จะประมาณ 500 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง
ที่ดินโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสันกำแพง บริเวณหลังตลาดสดสันกำแพง 

นายสุพจน์  แสงฉาย 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล 

- สำหรับโฉนดท่ีดินแปลงนี้ ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นท่ีดินของเทศบาลตำบล     
สันกำแพง มีโฉนดถูกต้อง และในการใช้ประโยชน์ในท่ีดินในโฉนดไม่ได้ระบุ
วัตถุประสงค์ การใช้ ไว้  ว่ า ต้องใช้ เป็ นสวนสาธารณะหรือ ใช้ทำอะไร 
เพราะฉะนั้นท่ีดินแปลงนี้ ก็สามารถสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นได้      
แต่ถ้าหากระบุวัตถุประสงค์ไว้ เทศบาลจะต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุ เช่น 
เป็นสวนสาธารณะ เทศบาลจะทำการเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ ได้  ซึ่งได้
ตรวจสอบจากโฉนดแล้วไม่ได้ระบวุัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ไวแ้ต่อย่างใด 

(2) 

สมาชิกสภาเทศบาล... 
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นายอนุชา  เงินอยู่ 
สถาปินิกชำนาญการ 

- สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมีเอกสารอยู่ในมือแล้ว สามารถดูเอกสารตามได้      
อาคารหลังนี้มีความยาว 52 เมตร กว้าง 10.30 เมตร ถ้าแบ่งออกเป็น        
3 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนทำกิจกรรมดูแลชุมชนในเชิงสุขภาพ คือเกี่ยวกับ
การนวดบำบัด ได้นำรูปแบบห้องจากอาคารวัดโรงธรรมสามัคคีที่เทศบาล       
ได้ดำเนินการบริการประชาชน นำมาปรับใช้กับอาคารหลังนี้  เนื่องจาก    
เทศบาลจะต้องเคลื่อนย้ายออกจากวัดโรงธรรมสามัคคี นี่คือส่วนนวดบำบัด    
และทางด้านขวาเป็นห้องกายภาพบำบัด ซึ่งภายในห้องมีอุปกรณ์การดูแล
ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีลักษณะต้องการการบำบัดทางกายภาพ ส่วนชั้นบนเป็นห้อง
ประชุมจัดกิจกรรมเกีย่วกับวิสาหกิจชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ 
จัดฝึกอบรมต่าง ๆ เพราะก่อนที่จะมีโควิด-19 เทศบาลก็ใช้ห้องนี้ในการจัด
อบรมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน สำหรับอาคารหลังนี้ประมาณราคาที่ 16 
ล้านบาท ประมาณการคร่าว ๆ ตัวอาคารมีราคาประมาณ 13 – 14      
ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่เหลือจะเป็นงานระบบของอาคาร เช่น ประปา
เครื่องปรับอากาศ รวมถึงการจัดพ้ืนที่โดยรอบบริเวณ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า 
สถานที่จอดรถ ตีเส้นจราจร รวมถึงการระบายน้ำรอบอาคาร 

นายสุพจน์  แสงฉาย 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล 

- งบประมาณรวม 16,000,000 บาท ได้ทำประมาณการตามระเบียบ       
ก็คือประมาณการราคากลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพราะว่าการใช้เงิน
สะสมต้องระบุงบประมาณให้ชัดเจน เช่น ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ภายหลัง
จากนี้สมมุติว่าถ้ามีรายการใหม่เกิดขึ้นจะทำไม่ได้ ต้องใช้ภายในวงเงิน 
16,000,000 บาท เทา่นั้น 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเพ่ิม 

นายสมชาย  โมราเลิศ 
รองประธานสภา 

- คณะผู้บริหารเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บริเวณที่ดินเป็น
กรรมสิทธิ์ของเทศบาล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ งบประมาณ 16,000,000 บาท ที่ตั้งอยู่บ้านทรายมูล เป็นที่ดิน     
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมัยสุขาภิบาล รกร้างมานานปี บางท่านก็อาจจะ
ไม่ทราบว่าอยู่บริเวณไหน สำหรับที่ดินผืนนี้อยู่หลังตลาดสดสันกำแพง      
หรืออยู่บริเวณด้านหลังการไฟฟ้าเก่า สำหรับโครงการนี้ผมเห็นด้วย        
เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านทั่วไปเป็นอย่างมาก     
เมื่อสร้างเสร็จ ทุกวันนี้ เทศบาลได้ขอใช้อาคารของวัดโรงธรรมสามัคคี      
เป็นศูนย์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน สำหรับศูนย์ที่อยู่วัดโรงธรรมแห่งนี้
มีห้ องต่ าง ๆ เช่น  1 ) ห้องนวดแผนโบราณและสมุน ไพร 2 ) ห้อง
กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดให้แก่ผู้พิการ ซ่ึงที่ผ่านมามีผู้มาใช้กิจการ
ต่าง ๆ ที่ศูนย์วัดโรงธรรมเป็นจำนวนมาก 3) ห้องประชุมได้จัดกิจกรรม     
ให้ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพและกิจกรรมของผู้สูงอายุ 4) ห้องกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนและห้องทำงานของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ของเทศบาลตำบลสันกำแพง และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกหลายกิจกรรมที่ได้

ดำเนินการ... 
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ดำเนินการอยู่ที่ศูนย์วัดโรงธรรม แต่สถานที่ของศูนย์วัดโรงธรรมเป็นสถานที่
ของวัด ใช้มาเป็นเวลาประมาณ 9 - 10 ปี และทางเทศบาลไม่สามารถ
อนุ มั ติ งบประมาณ ไปก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพ่ิ ม เติม ได้  ที่ ผ่ านมา          
คณะผู้บริหาร และอดีตนายกฯ ศุภนิมิต วรกิตติ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน     
ได้หางบประมาณมาจากผู้มีจิตศรัทธา และงบประมาณมาจากผู้ใหญ่
ภายนอกในการพัฒนาปรับปรุงตลอดมา ในการขออนุมัติสภาเทศบาล
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในครั้งนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะสถานที่
ที่จะก่อสร้างเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ สถานที่กว้างขวางอยู่ใจกลางเทศบาล
ตำบลสันกำแพง มีที่จอดรถสะดวกสบาย ไปมาสะดวก อาคารที่จะสร้างใหม่
มี 2 ชั้นตามที่สถาปนิกได้ชี้แจง ว่ากว้าง 10.30 เมตร ความยาว 52 เมตร 
มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพ่ือพัฒนาบ้านเมืองที่ต้องพัฒนาต่อไปในวัน
ข้างหน้า เพ่ือเป็นประโยชน์ของลูกหลานเราในเขตเทศบาลต่อจากรุ่นพวก
เราไปหลังจากสร้างอาคารเสร็จห้องต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาจะย้ายไปใช้สถานที่       
ที่สร้างอาคารใหม่ คิดว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคงเห็นด้วยในการที่
คณะผู้บริหารได้ เสนอญัตติ ในครั้งนี้  หลังจากที่สภาเทศบาลอนุมัติ
งบประมาณผ่านเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเร่งดำเนินการ
ในการก่อสร้าง เพราะว่าเป็นงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2565             
จะดำเนินการก่อสร้างได้แค่ปีเดียวและกันเงินไว้ไม่ได้ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการก่ อสร้ างอาคารครั้ งนี้  ให้ ด ำเนิ นการ โดยรัดกุ ม  รอบคอบ            
เพราะสันกำแพงมีการร้องเรียนมาก ที่ผ่านมาก็มีมาตลอด เนื่องจากการ
ก่อสร้างสถานที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ขอให้ทางกองช่างดูแลการ
ก่อสร้างให้เรียบร้อยด้วยงบประมาณ 16 ล้านบาท สำหรับญัตตินี้เป็น
นโยบายของคณะผู้บริหาร ของกลุ่มรักถิ่นสันกำแพง ที่ได้มีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกลุ่มและคณะผู้บริหารทั้งชุด ผมในนาม
ตัวแทนของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนที่ได้รับเลือกตั้งมาในครั้งนี้จึงขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้ 

- สอบถามสถาปนิกชำนาญการและกองช่าง ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ว่า พ้ืนทีแ่ห่งนี้ต้องมีการปรับพื้นท่ีหรือไม่ 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสถาปนิกชำนาญการชี้แจงเกี่ยวกับสถานที่ว่าจะต้องมีการปรับพ้ืนที่
หรือไม่ เพราะท่ีดินบริเวณนั้นเป็นที่ลุ่ม และเป็นแหล่งรวมของน้ำ 

นายอนุชา  เงินอยู่ 
สถาปนิกชำนาญการ 

- เป็ นคำชี้ แนะที่ จะได้นำไป พัฒ นาปรับปรุงในส่ วนต่ าง  ๆ  เพ่ิม เติม              
ในบริเวณพ้ืนที่ที่ จะดำเนินการขณะนี้มีสภาพที่ รกร้าง คงต้องมีการ
ดำเนินการปรับหน้าดิน และปรับพ้ืนที่ให้สมบูรณ์พร้อมที่จะทำการก่อสร้าง 
เท่าที่มองดูอาจจะมองว่าพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มต่ำ เพราะว่าพ้ืนที่ไม่ได้เป็นเนินสูง 
แต่ว่าบริเวณด้านข้างมีลำเหมอืงที่สามารถจะระบายน้ำจากอาคารและพ้ืนที่
ได้พอสมควร ตามปกติ ในการก่อสร้าง เพ่ื อ ให้ มี สภาพที่ สมบู รณ์            
พร้อมก่อสร้าง พ้ืนที่นี้น่าจะได้รับการถมดินเพ่ิมเติมเล็กน้อย และจากการ
สำรวจสามารถใช้ดินด้านข้างบริเวณชายธง ในการนำมาเพ่ือปรับหน้าดินได้
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องขอพิจารณาในเรื่องของการปรับพ้ืนที่ในการ

ก่อสร้าง... 
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ก่อสร้าง อาคารหลังนี้ตั้งอยู่บนเสาเข็มที่ได้รับการออกแบบโดยวิศวกร     
ของเทศบาล ใช้เสาเข็มเจาะที่มีสองขนาด คือขนาด 35 และขนาด 50 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่องลำเหมืองที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ ไม่ทราบว่าเทศบาลได้ดำเนินโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำที่สภาเทศบาลได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้หรือยัง ที่มีเรื่อง
ร้องเรียนกันเข้ามามาก ถ้าเทศบาลดำเนินการก่อสร้างอาคารจะมีทาง
ระบายน้ำถึงลำเหมืองบริเวณหลังข่วงหรือไม่  และได้สำรวจหรือยัง           
หากเทศบาลดำเนินการโครงการนี้แล้วจะมีปัญหาอะไรหรือไม่  

นายอนุชา  เงินอยู่ 
สถาปนิกชำนาญการ 

- วันก่อนได้เข้าไปสำรวจระดับน้ำ ยังสามารถระบายน้ำได้ เพียงแต่ว่าขณะนี้
ยังต้องการ การขุดลอกในระดับหนึ่ง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างสำรวจว่ารางระบายน้ำได้ดำเนินการ
ก่อสร้างทะลุไปยังลำเหมืองหลังขว่งสันกำแพงหรือยัง 

นายจักรวาล  ฝา่ยริพล 
หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

- จากที่ท่านประธานสภาได้สอบถามเกี่ยวกับรางระบายน้ำที่สภาเทศบาลได้
อนุมัติไปเมื่อครั้งก่อน บริเวณข้างบ้านอาจารย์ประเสริฐ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
จัดทำประมาณราคาและแต่งตั้งคณะกรรมการ หลังจากนี้จะส่งมอบให้      
กองคลังดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณที่ชี้แจง เพ่ือจะได้นำไปตอบในกรณีที่มีผู้สอบถาม ถ้าหากเทศบาล
ก่อสร้างอาคารบริเวณนี้จะต้องมีเรื่องสอบถามเข้ามา อย่าให้เกิดปัญหา
ภายหลัง สมาชิกสภาเทศบาลในเขตรับผิดชอบท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีสภาเทศบาลจะต้องอนุมัติ 

นายอดิเรก  ขนุคงมี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เนื่องด้วยผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน      
วัดโรงธรรมสามัคคี ดังนั้นผมจึงเห็นปัญหาการดำเนินงานของศูนย์ฯ          
มาโดยตลอด เนื่องจากศูนยฯ์ เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโรงธรรมสามัคคี การเข้า
ออกของประชาชนที่มาใช้บริการไม่สะดวก และปัจจุบันประชาชนได้มาใช้
บริการเป็นจำนวนมาก ผมจึงเห็นด้วยในการพิจารณาดำเนินการสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ เพ่ือเป็นประโยชน์กับประชาชนในครั้งนี้ 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกเทศบาลท่านใดที่พอจะทราบปัญหาเกี่ยวกับด้านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติม เพราะครั้งนีเ้ป็นการอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวนมาก 

ทีป่ระชุม - ไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลผู้ใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บริเวณ
ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 16,000,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติทีป่ระชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น บริเวณที่ดินเป็น
กรรมสิทธิ์ของเทศบาล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ งบประมาณ 16,000,000 บาท ดังนี้ 

เห็นชอบ... 
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- เห็นชอบ             จำนวน   9   เสียง 
- ไม่เห็นเห็นชอบ     จำนวน    -   เสียง 
- งดออกเสียง         จำนวน   1   เสียง             

ระเบียบวาระประชุมที ่ 7 เรื่องอ่ืน  ๆ  

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 

นายสมชาย  โมราเลิศ 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
และที่สภาเทศบาลได้ลงมติอนุมัติไว้เมื่อปี พ.ศ. 2564 ในการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง บริเวณด้านหลังโรงเรียน
งบประมาณ 2,000,000 บาท ขณะนี้ได้ดำเนินการถึงไหนอย่างไร 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาเทศบาลได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกสภาเทศบาลได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง
พนันกันดิน บ้านเหล่า หมู่ที่  3 ตำบลสันกำแพง ข้างบ้าน ผอ.จุมพล 
งบประมาณ 444,000 บาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 
สำหรับโครงการนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว และครั้งที่  2            
ในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 จ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ตามที่
คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 
โครงการ งบประมาณ 2,775,000 บาท และครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 3 ในการ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 งบประมาณ 
16,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ได้อภิปรายไป รวม 3 
ครั้งในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 งบประมาณ รวม 19,215,000 บาท 
จึงขอให้คณะผู้บริหารและกองงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กองช่าง 
เพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงตั้งแต่เริ่มโครงการ ขอให้เร่งดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และขอให้สมาชิก
สภาเทศบาลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบติดตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ 
ตามโครงการทีไ่ด้กล่าวมา หรือรายงานผ่านทางช่อง LINE กลุ่ม 

 - ในการส่งหนังสือเชิญประชุม เชิญร่วมงาน ของแต่ละกองงานขอให้ส่ง
เอกสารต่อสมาชิกสภาเทศบาล เพราะว่าถ้าหากส่งใน LINE บางท่านก็ไม่ได้
อ่าน LINE ขอให้เจ้าหน้าที่ทีส่่งเอกสารให้ถึงมือสมาชิกสภาเทศบาล 

- ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ขอเชิญคณะผู้บริหาร    
และสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีทำบุญ
อาคารอเนกประสงค์ของสุสานบ้านดอนมูล  เนื่องจากศาลาหลังนี้           
เป็นงบประมาณที่สภาเทศบาลตำบลสันกำแพงอนุมัติงบประมาณในการ
ก่อสร้าง ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ และหลังจากพิธีทำบุญเสร็จ     
จะเป็นพิธีกล่าวรายงานที่มาของการก่อสร้างอาคารอเนกประสงคต์่อไป 

 ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 

นายจุมพล  กันจินะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชนิดฐานแผ่  บริเวณลำเหมืองสาธารณะ บ้ านเหล่า หมู่ที่  3 ตำบล          
สันกำแพง ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจ
งานเรียบร้อยแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมา ในนามตัวแทนของชุมชนขอนำ
เรียนให้สภาเทศบาลได้รับทราบ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่อนุมัติและผลักดันโครงการนี้ให้ให้เกิดขึ้นกับพ่ีน้อง
ประชาชนในชุมชน หลายหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากลำเหมืองเส้นนี้          
ซึ่งมีความแข็งแรง ใช้ประโยชน์ได้ดี น้ำไหลดี สมบูรณ์เต็มรูปแบบ 100%  

- ช่วงนี้ เป็นฤดูกาลฝนตกน้ำได้ไหลหลาก ได้รับผลกระทบหลายหมู่บ้าน      
ได้ทำโครงการไปยื่นต่อประธานสภาเทศบาลผ่านสภาเทศบาล เรื่องของ
การขุดลอกลำเหมือง เนื่องจากได้ออกพ้ืนที่สำรวจในเขตพ้ืนที่ของ        
บ้านป่าเหว บ้านป่าเส้า บ้านคำซาว ที่มีลำเหมืองไหลผ่านตามหมู่บ้าน
หลายเส้นทะลุถึงบ้านเหล่าจะมีต้นหญ้าขึ้นปกคลุมทำให้ลำเหมืองต้ืนเขิน 
อยากจะให้น้ำไหลได้สะดวกโดยที่ไม่มีเศษใบไม้ใบหญ้าทับถม เพราะทำให้มี
กินเหม็นกระทบต่อผู้อยู่อาศัย ขอนำเรียนว่าถ้ากรณีของการขุดลอก        
ลำเหมืองช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะดำเนินการ ถ้าฝนตกมาก ๆ     
คิดว่าถ้านำรถไปยังลำเหมืองจะยากลำบาก เนื่องจากรถที่เทศบาลมีเป็น
ชนิดล้อยางช่วงนี้ยังดำเนินการได้ ถ้าหลังจากช่วงนี้ไปแล้วคงต้องใช้รถที่
เป็นรถตีนตะขาบ 

นายสุพจน์  แสงฉาย 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล 

- เรื่องของการกันเงินโครงการของเทศบาลในช่วงปีที่ผ่านมา โครงสร้าง
พ้ืนฐานของเทศบาลค่อนข้างมาก มารับตำแหน่งได้ปรึกษากับผู้อำนวยการ
กองช่างเรื่องของการดำเนินงาน เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการและความ
เดือดร้อนของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่โครงการยังตกค้าง 
คงค้าง 1 โครงการ ก็คือโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณหน้า       
ร้านประนอม และขณะนี้เรื่องอยู่ที่กองคลังเรียบร้อยแล้ว ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 คงค้างโครงการของบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง คือ
โครงการรางระบายน้ำและขยายถนนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขณะนี้เริ่มทยอยออก เพราะว่าต้องให้กองคลังตรวจสอบงบประมาณของปี
นี้ก่อน สำหรับปี 2565 ได้ให้นโยบายกับกองช่างว่า ขอให้ดำเนินการ
โครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไร     
ที่ทำให้การดำเนินการติดขัด จะไม่ให้มีการกันเงิน จะพยายามดำเนินการ   
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณทั้งหมด เท่าที่ตรวจสอบโครงการของ        
ปี 2565 ส่วนใหญง่บประมาณค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นวิธีการจัดซ้ือจัดจา้ง
ต้องใช้วิธี e-bidding จะเสียเวลามากพอสมควร แต่ก็ได้สั่งการให้ทาง     
กองช่างและกองคลังเร่งดำเนินการ และส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ พัสดุของ
เทศบาลมีเพียงท่านเดียวขณะนี้รับงานทุกด้าน  งานค่อนข้างจะมาก        

กองคลังได้เสนอ... 
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กองคลังได้เสนอมาว่าจะขอเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ิม เพ่ือให้รองรับงานโครงการ
ต่าง ๆ ในส่วนของการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการได้ทยอยทำเรื่อย ๆ ซึ่งได้
ปรึกษากับหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างว่าทุกอาทิตย์ต้องมีโครงการ
ออก และให้เร่งดำเนินการ เพราะว่าการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นโครงการ     
ที่ต้องทำเร่งด่วน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ผ่านมา
ได้ทำโครงการเสร็จไปแล้ว 3 โครงการ เพราะฉะนั้นต้องทยอยเอาโครงการ
ออก โครงการที่งบประมาณสูงอย่างที่ได้นำเรียนไปก็จะติดในเรื่องของการ 
e-bidding ซึ่ งต้องอาศัยระยะเวลาค่อนข้างยาว ถ้าโครงการไหนที่
งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ก็ทำการจัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง          
ก็จะดำเนินการได้เร็ว ซ่ึงขณะนี้กองช่างและกองคลังก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ         
ได้เร่งดำเนินการ และในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลจะได้
ผู้อำนวยการกองช่างมาช่วยทำงานเพ่ิมอีก 1 คน ก็จะทำให้การดำเนินงาน
ของเทศบาลทำได้รวดเร็วขึ้น จึงขอนำเรียนผลการดำเนินงานให้ทางสมาชิก
สภาเทศบาลได้รับทราบ ส่วนงานอ่ืน ๆ ก็ ไม่ ได้ทิ้ งยั งคงดำเนินการ          
ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง       
ใหท้ันสมัย เพราะฉะนั้นจึงขอความร่วมแรงร่วมใจจากคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าทีทุ่กท่านที่จะร่วมกันทำงาน 
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง เพราะว่าการดำเนินงานทุกอย่างจะต้องทำ
ด้วยความรวดเร็ว และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำด้วยความถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบ เพราะฉะนั้น หลายท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้าง ว่าการทำงาน
ล่าช้า เนื่องจากมีขั้นตอน มีระเบียบของการทำงานอยู่ จึงนำเรียนให้ท่าน   
ได้รับทราบ ถ้าหากการทำงานล่าช้าไม่ทันใจ ก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกสภา
เทศบาลมา ณ ทีน่ี้ 

ว่าทีร่้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- วันที่  3 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ              
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อำเภอสันกำแพงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 07.00 น. บริเวณสี่แยกข่วงสันกำแพงจนถึง
ตลาดสันกำแพง จึงขอความร่วมมือจากท่านเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมงานช่วงเย็น พิธีถวายเครื่องราชสักการะ         
และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสันกำแพง ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง กองใดที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธี        
โดยพร้อมเพรียง การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 

- ติดตามงานบริเวณสี่แยกป่าไผ่  ทางฝั่ งขวาที่ มีพระบรมฉายลักษณ์           
ของพระเจ้าอยู่หัวอยู่  เรื่องนี้ ได้ปรึกษาและได้ตกลงกันไปแล้วกับทาง      
กองช่าง สำนักปลัด และกองคลัง ว่าเทศบาลจะทำการปรับปรุงพระบรม
ฉายลักษณ์  จึงให้ดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่  28 
กรกฎาคม พ .ศ . 2565  เนื่ องจากเป็ นวัน เฉลิ มพระชนมพรรษา            
พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

  
 นายสมชาย... 
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