
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2565 
วันที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
    

ผู้เข้าประชุม 
1. นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
2. นายสมชาย โมราเลิศ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง    
3. นายจุมพล กันจนิะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
4. นายประหยัด เปรมธนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
5. นายชัชวาร ใจจรรย์ทึก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
6. นางพรรณี พันธ์พร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
7. นางวาสนา กันจินะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
8. นายอดิเรก ขุนคงมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
9. นายสุทัศน์ ตาแสงร้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
10. นางสุภาพ สุริยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
11. นายอนุวัตร คำมามูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
12. นายเล็ก ไชยวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
13. นายสุพจน์ แสงฉาย ปลัดเทศบาลฯ / เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ผู้ไม่ได้เขา้ร่วมประชุม 
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ว่าที ่ร.ต.ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
2. นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
3. นายศราวุธ ธิวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
4. นายสังวร ลานยศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
5. นายสมชาติ มหาวงศ์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
6. นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 
7. นางพรรณิภา สุนทรนันท์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 
8. นายวิศณุ มันตะสูตร ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นางฐิติพรรณ จารุกรธนสิษฐ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
10. นางรุจินันต์ สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาววรากร พาจรทิศ หัวหนา้สำนักปลัดเทศบาล 
12. นาวสาวชนาธิป ดีน้ำจืด นิติกรชำนาญการ 
13. นางสาวอิสรีย์ ภูสด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
14. นางญาศิกาญจน์ สัยพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา... 



 2 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา  
ลงชื่อเข้าประชุมเห็นว่าครบองค์ประชุมจึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม เมื่อสมาชิกสภา
เทศบาลเข้านั่งประจำที่แล้ว เลขานุการสภาเทศบาลกล่าวเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุมสภา
เทศบาลสมัยวสิามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระประชุมที่  1 เรื่องประธานสภาเทศบาลแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธง
ชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565 

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  20 
กันยายน 2559 เห็นชอบให้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวัน
พระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชัก
และประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ 
และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรง
พระราชทาน ธงไตรงค์เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 28 กันยายน 
2565 และในการนี้ เทศบาลฯ ได้รับแจ้งจากอำเภอสันกำแพง แจ้งว่าจังหวัด
เชียงใหม ่ขอให้เทศบาลพิจารณาจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 

เทศบาลฯ จึงได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวัน
พระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565 ในวันพุธที่  28 
กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลสันกำแพง จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระประชุมที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม     
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม     
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดขอแก้ไข 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม     

ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 

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

  
 2.2 เรื่องรับรอง... 
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 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม     
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม     
ครั้งที ่2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดขอแก้ไข 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม     

ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 

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

ระเบียบวาระประชุมที่  3 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง       
งบ ล งทุ น  ค่ าที่ ดิ น แ ล ะสิ่ งก่ อ ส ร้ า ง  ค่ า ก่ อส ร้ า งสิ่ งส าธ า รณู ป ก าร             
จำนวน 3 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,045,000 บาท 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ.256 5 กรณี ไม่ ได้ ก่อหนี้ ผู ก พัน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 3 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
2,045,000 บาท ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 เนื่องจากเทศบาลตำบลสันกำแพง มีแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
จำนวน 3 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,045,000 บาท ทีย่ังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก เนื่องจากไม่สามารถที่จะ   
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงมีความจำเป็น       
ที่จะต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ .ศ . 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปการ ดังนี้ 

 

ลำดับ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

1 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 
221.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง 
เลขที่  8/2565 บริเวณตั้ งแต่บ้ านนางประไพ (เลขที่  36)          
ถึ งตลาดบ้ านน้ อย  บ้ านออน  หมู่ ที่  14  ตำบลสันกำแพง         
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

810,000 ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั 

ลำดับ... 



 4 

ลำดับ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
บริเวณบ้านดอนมูล ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล ก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ความกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.28 เมตร ความยาวรวม 86.00 เมตร 
พร้อมปรับปรุงผิวถนนด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ความหนา 0 .05 เมตร ความกว้างเฉลี่ ย  3 .95 เมตร       
ความยาวรวม 157 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนแอสฟัลท์ติกคอน   
กรีตรวมไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร พร้อมเสริมขอบราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ความสูงเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาว 98 
เมตร และเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร      
ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวรวม 27.00 เมตร    
โดยมี พ้ืนที่ถนน ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 81.00 ตารางเมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่  
9/2565 บริเวณบ้านดอนมูล ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

540,000 ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

3 โครงการก่อสร้างต่อเติม - ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ 
ประจำหมู่บ้าน บริเวณที่ ดินสาธารณะประโยชน์  เลขที่  
13091 บริเวณบ้านหัวทุ่ง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลสันกำแพง เลขที่ 13/2565 หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล       
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  

695,000 ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน       

การฝากเงิน การเก็ บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง          
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน       
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

 กรณีท่ีองค์กร... 
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 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม
ข้อผูกพัน 

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือมีเงินเหลือจ่าย    
จากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ขอได้ โป รดนำเสนอต่ อที่ ป ระชุ มสภาเทศบาลตำบ ลสั นกำแพง             
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร ใจวงค์เปง็ 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ผู้ใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ.2 565 กรณี ไม่ ได้ ก่อหนี้ ผู ก พัน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 3 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
2,045,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 3 โครงการ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,045,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสยีง              จำนวน     1   เสียง 

ระเบียบวาระประชุมที่  4 ญัตติขออนุ มัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี            
พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดิน     
และสิ่ งก่ อสร้าง ค่ าก่อสร้ างสิ่ งสาธารณู ป โภค  จำนวน 5  โครงการ              
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,872,000 บาท 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตตติ่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุน่ประดษิฐ ์
นายกเทศมนตร ี

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
พ .ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน  งบลงทุน  ค่าที่ ดิน            
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 5 โครงการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 3,872,000 บาท ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 เนื่องจากเทศบาลตำบลสันกำแพงมีโครงการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่สภาเทศบาลได้อนุมติให้กันเงิน ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 
28 กันยายน 2564 ที่ไม่สามารถที่จะก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จำนวน 5 โครงการ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้าง... 
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ลำดับ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ)    
ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่  
13/2564 บริเวณสุสานบ้านหัวฝาย-บ้านป่าเป้า บ้านดง   
หมู่ที ่4 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  

850,000 ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญ   
กุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 
เมตร พ้ืนที่ ใช้สอย 140.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตาม       
แบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่  16/2564       
บริเวณสุสานแช่ช้าง บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  

800,000 ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

3 โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องรับรองคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดความกว้าง 6.30 เมตร ยาว 8.50 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่  62/2564 
สถานที่ก่อสร้างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง 
บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

950,000 ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

4 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เข่ือน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำ
เซาะ) ชนิดฐานแผ่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด หนา 0.20 เมตร 
ความสูง 2.00 เมตร ความยาว 5.50 เมตร ก่อสร้างตาม     
แบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่  64/2564 
สถานที่ก่อสร้างบริเวณลำเหมืองสาธารณะ บ้านสันใต้ หมู่ที่  
9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่   

72,000 ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้ าน
คอนกรีต เสริม เหล็ก  1  ชั้ น  ขนาดกว้าง 8 .00  เมตร            
ยาว 20.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบล    
สันกำแพง เลขที่ 68/2564 สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดิน
สาธารณประโยชน์ บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่   

1,200,000 ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเม่ือสิ้นสุด... 
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 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมท่ีได้รับอนุมตัิให้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม
ข้อผูกพัน 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ขอได้ โป รดนำเสนอต่ อที่ ป ระชุ มสภาเทศบาลตำบลสั นกำแพง              
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ผู้ใดเห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน        
งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน          
5 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,872,000 บาท โปรดยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน       
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 5 โครงการ      
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,872,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

ระเบียบวาระประชุมที่  5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ      
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด พร้อมขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณ 39,000 บาท 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

  
 ข้าพเจ้าขอเสนอ... 
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ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา      
และเผยแพร่ ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด 
พร้อมขออนุมัติกันเงิน งบประมาณ 39,000 บาท ด้วยหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

 ด้วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล มีความ
จำเป็ น ที่ จะขออนุ มั ติ จั ดซื้ อกล้ องถ่ ายภ าพสำหรับ ใช้ ในภารกิ จ งาน
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการทำงาน
โดยเฉพาะกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ มีการใช้งานด้านการบันทึกเทป
วีดีโอ และถ่ายโอนข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ประกอบกับกล้องถ่ายภาพตัวเดิม         
ได้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และมีความล้าสมัยของครุภัณฑ์ จึงทำให้     
ไม่สามารถดำเนิน งานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยกระดับ            
การประชาสัมพันธ์ให้รวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์
ที่สามารถรองรับการดำเนินการดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลสันกำแพง
ไม่ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงเสนออนุมัติ
จากสภาเทศบาล โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตั้งจ่ายเงินรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป พร้อมขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ได้      
ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาเทศบาล ดังนี้ 

  โอนลด   (จำนวน 39,000 บาท) 
- แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน ตั้งงบประมาณไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 10,000 บาท 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบดำเนินงาน  หมวดค่ าวัสดุ  ประเภทค่ าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง             
ตั้งงบประมาณไว้ 60,000 บาท คงเหลือ 30,321 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
29,000 บาท 

 โอนเพิ่ม   (จำนวน 39,000 บาท)  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ     
และอุปกรณ์ ที่ เกี่ ยวข้อง จำนวน 1 ชุด งบประมาณ  39 ,000 บาท            
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในภารกิจงานประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล กรณีต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่และทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด    
ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด 
จึงขอจัดหานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ประกอบด้วย 

1. กล้องถ่ายภาพ... 
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 1. กล้องถ่ายภาพ พร้อมเลนส์กล้อง ความละเอียดไม่น้ อยกว่า 20       
ล้านพิกเซล สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ มีระบบเชื่อมต่อ       
Wi-Fi/Bluetooth ในตัวเครื่อง ถ่ายวีดี โอ 4k, Full HD, HD และหน้าจอ
รองรับ Touchscreen 

2. แบตเตอรี่สำรอง พร้อมอุปกรณ์ชาร์จ จำนวน 1 ชุด 
3. ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) 

 ระเบียบ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ ยน หรือโอนไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  ให้ เป็นอำนาจอนุมัติของ           
สภาท้องถิน่ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลา   
หนึ่งปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม
ข้อผูกพัน 

 กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลา       
เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม  

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
  
 ขอมติที่ประชุม... 
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นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ผู้ใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณา     
และเผยแพร่ ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด 
พร้อมขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ 39,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณา     
และเผยแพร่ ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด 
พร้อมขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ 39,000 บาท
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

ระเบียบวาระประชุมที่  6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิกส์ ค่าจัดหา    
ระบบคอมพิ วเตอร์ที่ ใช้สำหรับการบริการด้ านงานทะเบี ยนราษฎร          
พร้อมขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ 64,000 บาท 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเลคทรอนิกส์ ค่าจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงาน
ทะเบียนราษฎร งบประมาณ 64,000 บาท พร้อมขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 ด้วยเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งใช้ในราชการประจำสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 2 เครื่อง ปัจจุบันมีอายุ     
การใช้งานเกินกว่า 5 ปี ได้ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ จำนวน 1 เครื่อง       
และอีก 1 เครื่อง เริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ตัวอักษรในการพิมพ์คำร้องและเอกสารทางทะเบียนราษฎรไม่ชัดเจน และไม่
สามารถสแกนจัดเก็บ เอกสารเข้ าระบบงานทะเบียนราษฎรได้อย่ าง               
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานทะเบียน เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม      
ที่ชำรุด แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลสันกำแพง ไม่ได้ต้ังงบประมาณจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ... 
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งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งจ่ายเงินรายการใหม่ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่ วไป          
งานบริหารทั่วไปพร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันต่อ
สภาเทศบาล ดังนี้ 

  โอนลด   (จำนวน 64,000 บาท) 
- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ต้ังงบประมาณ
ไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 10,000 บาท 

- แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการค่าเบี้ยประกัน ตั้งงบประมาณ
ไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 38,943.66 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 30,000 
บาท 

- แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน หมวดค่า
สาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งงบประมาณไว้ 100,000 บาท 
คงเหลือ 44,423.20 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 24,000 บาท 

 โอนเพิ่ม   (จำนวน 64,000 บาท)  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณ ฑ์  ครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิ เลคทรอนิกส์  ค่ าจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร งบประมาณ 
64,000 บาท (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ 
ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564 ข้อ 46 และข้อ 56 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย 

 1. ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HARDWARE 
1.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 

(38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง 
1.2 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 

จำนวน 2 เครื่อง 
2. ติดตั้งและทดสอบพร้อมซ่อมแซมแก้ไขระบบคำสั่งควบคุมการทำงาน 

HARDWARE ระบบทะเบียนราษฎร 
2.1 ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE / SOFWARE 

 ระเบียบ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาทอ้งถิน่ 

  
 ตามระเบียบ... 
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์ก รปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มคีวามจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลา   
หนึ่งปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม
ข้อผูกพัน 

 กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลา       
เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม  

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ผู้ใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเลคทรอนิกส์ ค่าจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงาน
ทะเบียนราษฎร พร้อมขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ 
64,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเลคทรอนิกส์ ค่าจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงาน
ทะเบียนราษฎร พร้อมขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ 
64,000 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

ระเบียบวาระประชุม... 
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ระเบียบวาระประชุมที่  7 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จากรายการที่ เหลือจ่าย และหมดความจำเป็นที่จะต้องจ่าย โอนตั้งจ่าย       
เป็นรายการใหม่ พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
งบลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,358,000 บาท 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จากรายการที่เหลือจ่าย และหมดความ
จำเป็นที่จะต้องจ่าย โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  พร้อมขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป           
งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซ้ือ
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,358,000 
บาท ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 เนื่องจากเทศบาลตำบลสันกำแพง มีงบประมาณที่ เหลือจ่ายจาก         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในแต่ละ
รายการตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่เหลือจ่ายและหมดความจำเป็น      
ที่จะต้องจ่าย ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีนโยบายให้โอนเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย
ข้างต้น โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซ้ือรถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดี เซล) จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,358,000 บาท       
พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาเทศบาล 
ดังนี้ 

 โอนลด  (จำนวน  1,358,000  บาท) 
รายการที่มีเหลือจ่ายและหมดความจำเป็นที่จะต้องจ่าย จากเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เอกสารแนบท้าย)  
 โอนเพิ่ม  (จำนวน  1,358,000 บาท) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน      
1 คัน งบประมาณ 1,358,000 บาท (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ มีคอนโซลหลัง
คนขับ ปูพ้ืน และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง เป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีพนักพิง
สามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ          
ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว       
เพ่ือใช้ในภารกิจของเทศบาล เนื่องจากปัจจุบันรถส่วนกลางที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
สำหรับใช้ในการไปติดต่อราชการ และใช้ในโครงการศึกษาดูงานของกองงาน
ต่าง ๆ ของเทศบาล ผู้บริหารจึงมีนโยบายให้ต้ังงบประมาณจัดซื้อรถส่วนกลาง

เพ่ิมเติม... 
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เพ่ิมเติม โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ข้อ 8.4 

 ระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทนุ โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิน่ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน       
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มคีวามจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลา   
หนึ่งปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมที่ได้รับอนุมัตใิห้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม
ข้อผูกพัน 

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรอืมีเงินเหลือจ่ายจาก
เงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล ผู้ ใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากรายการท่ีเหลือจ่าย และหมดความจำเป็น
ท่ีจะต้องจ่าย โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป     
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 
12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,358,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

  

ตามระเบียบ... 

ทีป่ระชุมมีมต.ิ.. 
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากรายการที่เหลือจ่าย และหมดความจำเป็น         
ที่จะต้องจ่าย โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซ้ือรถโดยสาร      
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,358,000 บาท ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

ระเบียบวาระประชุมที่  8 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จากรายการที่ เหลื อจ่ายจากการจัดซื้ อจัดจ้ างงานก่อสร้าง ค่ าที่ ดิน            
และสิ่งก่อสร้าง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 
จำนวน 9 รายการ รวมงบประมาณ 165,790 บาท พร้อมขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัด
จ้างงานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและ
การโยธา ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ รวมงบประมาณ 165,790 บาท 
พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ด้วยหลักการ      
และเหตุผล ดังนี้ 

 เนื่องจากปัจจุบันกองช่างยังขาดครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในสำนักงานและใช้ปฏิบัติงานภาคสนาม ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีนโยบาย      
ให้โอนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565         
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  จำนวน           
9 รายการ รวมงบประมาณ 165,790 บาท พร้อมขออนุมัติ กันเงิน
งบประมาณ กรณไีม่ได้ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาเทศบาล ดังนี้ 

 โอนลด  (จำนวน  165,790  บาท) 
รายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. หมู่ที่  4 ตำบลสัน กำแพง จากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ .ศ. 2565 หน้า 102/110 จำนวน 
165,790 บาท  

โอนเพิ่ม... 
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 โอนเพิ่ม  (จำนวน  165,790  บาท) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม และการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ดังนี้ 
 ครุภัณฑส์ำนักงาน  

1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสีเทาพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุตครึ่ง ขนาด 
145 x 66.8 x 75.0 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 8,200 บาท 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานของพนักงาน
เทศบาลประจำกองช่าง จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งสามารถ
จดัหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด 

2. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงานสูงสีหนังดำขาโครเมี่ยม ขนาด 63 x 78 x 
118 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 4,300 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้ ในการปฏิบัติ งานของพนักงานเทศบาลประจำกองช่าง             
จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. ค่าซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท        
รวมงบประมาณ 44,000 บาท มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติประจำกอง
ช่าง โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ข้อ 7 
(ตามเอกสารแนบท้าย) 

2.  ค่าซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาย      
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท มีความ
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติประจำกองช่าง โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง    
และคุณ ลักษณ ะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์              
ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 
ประกาศ ณ วันที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ข้อ 6 (ตามเอกสารแนบท้าย) 

3.  ค่ า ซ้ื อ เค รื่ อ ง พิ ม พ์ แบ บ ฉี ดห มึ กพ ร้อมติ ด ตั้ ง ถั งห มึ ก พิ ม พ์              
เป็ น  Printer, Copier, Scanner ภ ายใน เครื่องเดี ยว จำนวน 1  เครื่อ ง 
งบประมาณ 5,290 บาท มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
เทศบาลประจำกองช่าง สำหรับใช้งานเฉพาะกระดาษ A4 และสามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi ได้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ซึ่ งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด          
และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

  
 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง... 
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 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
1. ค่าซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า พร้อมดอกเจาะ 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว 

จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 25,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์      
ทีไ่ม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานภาคสนามประจำกองช่าง จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
ซึ่งสามารถจดัหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด 

2.  ค่าซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 7 KW จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 40,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลประจำกองช่าง จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์      
ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด 

3. ค่าซื้อเลื่อยไฟฟ้า บาร์ 12 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 7,000 
บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจำกองช่าง จึงขอจัดหา
นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ซึ่ งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด          
และจะดำเนินการด้วยความประหยัด 

4.  ค่าซื้อเครื่องเจียรไร้สาย 4 นิ้ ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
15,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจำกองช่าง     
จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด  

 ระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิน่ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน       
การฝากเงิน การเก็ บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มคีวามจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลา   
หนึ่งปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา    

เบิกจ่ายเงินได้... 
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เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้      
ตามข้อผูกพัน 

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรอืมีเงินเหลือจ่ายจาก
เงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ผู้ใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัด
จ้างงานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม   
และการโยธา ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ รวมงบประมาณ 165,790 
บาท พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงาน
ก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
ค่ าครุภัณ ฑ์  จำนวน  9  รายการ รวมงบประมาณ  165 ,790  บาท           
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

ระเบียบวาระประชุมที่  9 ญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
จำนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ 3,101,000 บาท 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ขออนุมัติยกเลิก
โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน          
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 4 โครงการ      
รวมงบประมาณ 3,101,000 บาท ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

1. หน้า 103/110... 
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 1. หน้า 103/110  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก         
หนา 0 .15 เมตร จำนวน 2 ช่วง พ้ืนที่ ถนน ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่ า 
1,143.30 ตารางเมตร โดยช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาวรวม 
181.30 เมตร โดยมีพ้ืนที่่ถนน ค.ส.ล.ช่วงที่ 1 รวมไม่น้อยกว่า 815.85 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดแน่น ข้างเดียว กว้าง 0.50 ม. และช่วง
ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 82.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่่ถนน    
ค.ส.ล.ช่วงที่ 2 รวมไม่น้อยกว่า 328.00  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
บดแน่นสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลสันกำแพง เลขที่  5/2565 บริเวณถนนข้างวัดสันกำแพงหลวง         
บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่       
ตั้งไว้ 720,000 บาท เหตุผลที่ขอยกเลิกเนื่องจากสภาพถนนยังคงมีสภาพ    
ที่ดีอยู่มาก 

 2. หน้า 103/110 โครการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร ขนาดความกว้าง 0.80 - 1.20 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร     
ความยาวรวม 278.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบล          
สันกำแพง เลขที่  6/2565 บริเวณบริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์       
(ห ลั งร้ านกาแฟ แม่ กลอง ) บ้ านสั น เหนื อ  หมู่ ที่  6  ตำบลสั นกำแพ ง            
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 1,251,000 บาท เหตุผลที่ขอยกเลิก
เนื่องจากแนวเขตที่ดินจะดำเนินการก่อสร้างยังไม่ชัดเจนต้องมีการรังวัด     
สอบแนวเขตท่ีดิน 

 3. หน้า 105/110 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.    
ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน       
15 บ่อ ความยาวรวม 140.00 เมตร พร้อมถมดินและหินคลุกทับหน้า      
บดอัดแน่น ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 10/2565 
บริเวณริมทางหลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 ฝั่งซ้าย (จากอุโบสถวัดดอนมูล) 
หมู่ที่  1  - 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  ตั้ งไว้  
850,000 บาท เหตุผลที่ขอยกเลิกเนื่องจากเทศบาลได้ส่งเรื่องขออนุญาต
ดำเนินการก่อสร้างวางท่อไปยังอำเภอและจังหวัด และเทศบาลไม่ได้รับหนังสือ
อนุญาตจากจังหวัดเชียงใหม่ 

 4. หน้า 106/110 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.    
ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พรอ้มบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 6 บ่อ 
ความยาวรวม 54.00 เมตร พร้อมถมดินและหินคลุกทับหน้าบดอัดแน่น 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่  12/2565         
บริเวณริมทาง ถนนสันโค้งเก่า - สันก้างปลา (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 280,000 บาท เหตุผลที่ขอยกเลิก
เนื่องจากเทศบาลได้ส่งเรื่องขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างวางท่อไปยังอำเภอ 
และจังหวัด และเทศบาลไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจากจังหวัดเชียงใหม่ 

  
 ดังนั้น เพ่ือให้การ... 
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 ดั งนั้ น  เพ่ือให้การบริหารงาน เป็ น ไปด้ วยความ เรียบร้อยถูกต้อง          
ตามระเบียบ จึงเสนอขออนุ มัติ จากสภาเทศบาลฯจากสภาเทศบาลฯ       
ยกเลิกโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ 3,101,000 
บาท ดังกล่าว 

 ขอได้ โป รดนำเสนอต่ อที่ ป ระชุ มสภาเทศบาลตำบลสั นกำแพง             
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
 

นายประหยัด  เปรมธนากุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ในญัตติท่ีจะขอยกเลิก
โครงการ ในโครงการท่ี 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำหลังร้านแม่กลอง เท่าท่ีผมได้
สำรวจลำเมืองแห่ งนี้ อยู่หลายครั้ ง  มีปัญหามากเกี่ ยวกับการระบายน้ ำ           
และลำเหมืองเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวาง เชื่อได้ว่าหากแทศบาลไม่ดำเนินการแก้ไข    
ในเร็ววันนี้จะมีปัญหาต่อพี่น้องประชาชนท่ีอยู่อาศัยบริเวณนั้น ผมคิดว่าญัตตินี้   
จะได้รับการดำเนินการ แต่ปรากฏว่าทางผู้บริหารได้ขอยกเลิกโครงการนี้        
เหตุผลท่ีขอยกเลิกตามเอกสาร แจ้งว่ายังกำหนดขอบเขตลำเมืองสาธารณะ
บริเวณนี้ยังไม่ชัดเจน จึงอยากจะเรียนถามว่าทุกญัตติ ทุกเรื่องท่ีผ่านเข้ามาใน   
สภาเทศบาลกำหนดว่าจะดำเนินการโครงการต่าง ๆ หรือกิจการใด ๆ ท่ีบรรจุใน
เทศบัญญัติหรือจะมาเป็นญัตติสู่สภาเทศบาลแห่งนี้ ผมขอตำหนิอย่างนี้ ในเมื่อ
เทศบาลมีความต้ังใจท่ีจะทำงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวบ้าน อย่างเช่น
กรณีนี้ และลำเหมืองแห่งนี้ เทศบาลต้ังใจท่ีจะดำเนินการก่อสร้างลำเหมืองแห่งนี้
ให้เรียบร้อย ในเรื่องการระบายน้ำ ผมสงสัยว่าการท่ีเทศบาลจะบรรจุโครงการ
เป็นเทศบัญญัติหรือว่าจะเป็นญัตติเข้าสู่สภาเทศบาล เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาล 
ทำไมกองช่างไม่ไปสำรวจพื้นท่ี สำรวจหน้างานก่อน ผมมีความเห็นว่าทุกเรื่อง
ก่อนท่ีจะเข้าสู่สภาเทศบาลแห่งนี้ ก่อนท่ีจะทำการก่อสร้างถนน ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ จะเป็นญัตติ ผมว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาล โดยเฉพาะกองช่างควรจะไป
สำรวจหน้างานก่อน ตลอดระยะเวลาท่ีผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 2 สมัย        
มีลักษณะแบบน้ีเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ยกเลกิโครงการภายหลัง แจ้งว่าถนนแห่งนี้ยัง
ไม่ได้เป็นท่ีสาธารณะ ผมถามว่าก่อนท่ีจะเป็นญัตติเจ้าหน้าท่ีเทศบาลได้ไปสำรวจ
หน้างานหรือไม่ พี่น้องประชาชนเขาทราบว่าจะได้โครงการท่ีเป็นประโยชน์      
ต่อชาวบ้าน เขาดีใจว่าจะได้ทำแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องท่ีลำบากมานาน       
แต่มาถึงขณะนีข้อยกเลิกโครงการ ผมขอตำหน ิว่าครั้งต่อไปอย่าให้มีกรณีลักษณะ
นีเ้กิดขึ้น ก่อนท่ีจะเป็นญัตติขอให้เจ้าหน้าท่ีไปสำรวจหน้างานก่อน ว่าพื้นที่บริเวณ
นั้นติดขัดปัญหาอะไรบ้าง ผมฝากเรื่องนี้ และผมขอถามว่ากรณีนี้ยกเลิกโครงการ 
2 – 3 โครงการ เสียเวลาเสียโอกาสของชาวบ้าน และถามว่าเมื่อเทศบาลยกเลิก
โครงการแล้ว  เทศบาลจะดำเนิ นการแก้ ไขอย่ างไรในอนาคตข้ างหน้ า          
เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จ เทศบาลอ้างว่ายังไม่ได้สำรวจพื้นท่ีลำเหมืองอย่างชัดเจน    
ถามว่าต่อไปเทศบาลจะดำเนินการอย่างไรในเรื่อง โครงการการอย่างนี้               
ผมฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารเพียงเท่านี้ 

 ตามญัตติท่ีท่าน... 
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นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามญั ตติ ที่ ท่ านป ระหยั ด  เป รมธนากุ ล  ได้ ส อบ ถามห รืออภิ ป ราย              
ท่านนายกเทศมนตรี จะให้ใครเป็นผู้ตอบในเรื่องนี ้ 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ต้องขอขอบคุณท่านประหยัด เปรมธนากลุ ที่ได้ทักท้วงเรื่องนี้ขึ้นมา ปัญหานี้ได้
เคยพูดกันในสภาเทศบาลหลายครั้งแล้ว ว่าจะไม่ให้ปัญหาลักษณะแบบนี้
เกิดขึ้น แต่สาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มีหลายเหตุผล นอกจากพ้ืนที่แล้ว ยังมีการ
หาผู้รับจ้าง การก่อสร้างในครั้งนี้ใช้เครื่องจักรเข้าทำงานไม่ได้ ลำบากมาก     
ต้องใช้แรงงานคนอย่างเดียว เพราะฉะนั้นรายละเอียดต่าง ๆ ขอให้ทางท่าน
ปลัดเทศบาลหรือผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจง 

นายวิศณุ  มันตะสูตร 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

- ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่เป็นปัญหา โครงการ
ก่อสร้างระบายน้ำเริ่มต้นครั้งแรกได้มีการหาผู้รับจ้างแล้ว เนื่องจากไม่มี       
ผู้รับจ้าง พ้ืนที่ไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการได้ ประกอบกับแนวเขต
ของลำเหมืองไม่ชัดเจนต้องผ่านการรังวัด เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ขอยกเลิก    
ก็คือกลับมาทบทวนแบบรูปรายการ เพ่ือให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการ     
ได้จริง สำหรับโครงการที่ 2 โครงการที่ 3 ที่ขอยกเลิกเรียกว่าการเปลี่ยนแปลง
สภาพลำเมือง จากที่สภาพลำเมืองเป็นรางเปิด เทศบาลขอเป็นวางท่อ     
ลักษณะการไหลของน้ำจะด้อยประสิทธิภาพกว่ารางเปิด จังหวัดเชียงใหม่จึงไม่
อนุญาตให้ดำเนินการ ขอชี้แจงเบื้องต้นเพียงเท่านี ้

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
 

ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ผู้ ใดเห็นชอบ ให้ยกเลิกโครงการก่อสร้าง          
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน  ค่ าที่ ดิน            
และสิ่ งก่ อสร้ าง ค่ าก่ อสร้ างสิ่ งส าธารณู ป การ จำนวน  4  โครงการ              
รวมงบประมาณ 3,101,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง        
สิ่งสาธารณูปการ จำนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ 3,101,000 บาท 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

  
  
  
 ระเบียบวาระประชุม... 
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ระเบียบวาระประชุมที่  10 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จากโครงการก่อสร้างทีข่อยกเลิกตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ 3 ,101 ,000 บาท        
และขอโอนงบประมาณจากรายการที่เหลือจ่าย และหมดความจำเป็นที่จะต้อง
จ่ายไป เพิ่ ม เติม  จำนวน 2 ,363 ,000 บาท รวมงบประมาณ ทั้ งสิ้ น 
5 ,464 ,000 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม        
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง      
สิ่งสาธารณูปการ จำนวน 4 โครงการ พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จากโครงการก่อสร้างที่ขอยกเลิกตาม      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ 
รวมงบประมาณ 3,101,000 บาท และขอโอนงบประมาณจากรายการ       
ที่ เหลื อจ่ าย และหมดความจำเป็ นที่ จะต้องจ่ ายไป เพ่ิ ม เติ ม  จำนวน 
2,363,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,464,000 บาท โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน         
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 4 โครงการ       
พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ด้วยหลักการ       
และเหตุผล ดังนี้ 

 ตามที่ผู้บริหารได้มีนโยบายให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ
งบ ประมาณ รายจ่ าย  ป ระจำปี  พ .ศ . 2 5 6 5  จ ำนวน  4  โค รงการ               
รวมงบประมาณ 3,101,000 บาท โดยให้นำงบประมาณที่ขอยกเลิก          
ไปดำเนินการก่อสร้างโครงการใหม่ จำนวน 4 โครงการ และให้โอนเงิน
งบประมาณที่เหลือจ่ายและหมดความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากรายการต่าง ๆ 
เพ่ิมเติม จำนวน 2,363,000 บาท รวมงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 
5,464,000 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม      
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง        
สิ่งสาธารณูปการ พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันต่อสภาเทศบาล ดังนี้ 

 โอนลด  (จำนวน  5,464,000  บาท) 
1. โครงการที่ ขอยก เลิ ก  จำนวน 4  โครงการ รวมงบประมาณ 

3,101,000 บาท ดังนี้ 
 - หน้า 103/110  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        

หนา 0 .15 เมตร จำนวน 2 ช่วง พ้ืนที่ ถนน ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 
1,143.30  ตารางเมตร โดยช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาวรวม 
181.30 เมตร โดยมีพ้ืนที่่ถนน ค.ส.ล.ช่วงที่ 1 รวมไม่น้อยกว่า 815.85      
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดแน่น  ข้างเดียว กว้าง 0.50 ม.         

และช่วงที ่2 ... 
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และช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 82.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่่
ถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 2 รวมไม่น้อยกว่า 328.00  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกบดแน่นสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 5/2565 บริเวณถนนข้างวัดสันกำแพงหลวง         
บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่    
ตั้งไว้ 720,000 บาท 

 - หน้า 103/110 โครการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร ขนาดความกว้าง 0.80 - 1.20 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร     
ความยาวรวม 278.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบล          
สันกำแพง เลขที่ 6/2565 บริเวณบริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์       
(ห ลั งร้ านกาแฟ แม่ กลอง ) บ้ านสั น เหนื อ  หมู่ ที่  6  ตำบลสั นกำแพ ง            
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 1,251,000 บาท 

- หน้า 105/110 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.     
ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน       
15 บ่อ ความยาวรวม 140.00 เมตร พร้อมถมดินและหินคลุกทับหน้า     
บ ด อั ด แ น่ น  ก่ อ ส ร้ า งต าม แ บ บ แ ป ล น เท ศ บ าล ต ำบ ล สั น ก ำแ พ ง                
เลขที่ 10/2565 บริเวณริมทางหลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 ฝั่งซ้าย        
(จากอุโบสถวัดดอนมูล ) หมู่ที่  1 - 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง       
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 850,000 บาท 

- หน้า 106/110 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.      
ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 6 บ่อ 
ความยาวรวม 54.00 เมตร พร้อมถมดินและหินคลุกทับหน้าบดอัดแน่น 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่  12/2565        
บริเวณริมทางถนนสันโค้งเก่า - สันก้างปลา (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 280,000 บาท  

 2. รายการที่มีเหลือจ่ายและหมดความจำเป็นที่จะต้องจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 2,363,000 บาท  

 โอนเพิ่ม  (จำนวน  5,464,000  บาท)  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1. โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันน้ำเซาะ) 

ชนิดตอกเสาเข็ม   ความสูง 3 เมตร ความยาวรวม 195.00 เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 36/2565 บริเวณลำน้ำ      
แม่ออน ตั้งแต่สะพานพ่อหลวงท่วนไปจนถึงศูนย์ อปพร. (ฝั่งขวา) บ้านป่าไผ่ใต้ 
หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 
2,700,000 บาท 

  
 2. โครงการก่อสร้าง... 
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 3.  โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง 2.20 เมตร 
ยาว 510.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 
38/2565 บริเวณที่ดินราชพัสดุ บ้านสันโค้งเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 2,100,000 บาท 

 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการรื้อผิวถนนเดิม    
ที่ชำรุดออก ความหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร 
หรือมี พ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร       
พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นทั้ งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร    
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่  37/2565        
บริเวณซอยสุโขทัย บ้านสันใต้ หมู่ที่  9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 380,000 บาท 

 5. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียวไม่มี
มุมเฉียง ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ความยาว 3.50 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่  39/2565         
บริเวณลำเหมืองสาธารณะท้ายซอย 2 บ้านสันโค้งใหม ่หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 284,000 บาท 

 ระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิน่ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มคีวามจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลา  
หนึ่งปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน       
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมที่ได้รับอนมุัติให้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม
ข้อผูกพัน 

 เมื่อสิ้นสุด... 
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 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรอืมีเงินเหลือจ่ายจาก
เงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
 

นายสมชาย  โมราเลิศ 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ขอแก้ไขรายละเอียดของโครงการหน้าที่ 2 เพ่ือให้ถูกต้องตามพ้ืนที่ตามหมู่บ้าน 
เมื่ออนุมัติไปแล้ว เทศบาลประกาศหาผู้รับจ้างพ้ืนที่หมู่บ้านจะได้ ถูกต้อง        
ในหน้าที่ 2 โอนเพิ่ม จำนวน 5,464,000 บาท ดังนี้ 

1. ขอแก้ โครงการที่  2  โครงการก่อสร้างรั้ วคอนกรีต เสริม เหล็ ก        
ขนาดความสูง 2.20 เมตร ยาว 510.00 เมตร บริเวณที่ดินราชพัสดุ        
บ้านสันโค้งเก่า หมู่ที่  4 ตำบลทรายมูล แก้ไขเป็น บริเวณที่ดินราชพัสดุ      
บ้านสันโค้งใหม ่หมูท่ี่ 2 ตำบลทรายมูล 

2. ขอแก้โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะท้ายซอย 2 บ้านสันโค้งใหม่  หมู่ที่  2      
ตำบลทรายมู ล  แก้ ไข เป็ น  บ ริ เวณ ลำเหมื องสาธารณ ะท้ ายซอย  2             
บ้านสันโค้งเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล 

เพ่ือให้ถูกต้องตามพ้ืนที่ทำการก่อสร้าง และเทศบาลไม่ต้องมาแก้ไขเวลา
หาผู้รับจ้าง ไม่ต้องมาแก้ไขในการประชุมสภาเทศบาล จึงขออนุญาตแก้ในการ
ประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ผู้ใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ พ .ศ . 2565 จากโครงการก่อสร้างที่ ขอยกเลิ ก          
ตามเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ าย ประจำปี  พ .ศ . 2565 จำนวน              
4 โครงการ รวมงบประมาณ 3,101,000 บาท และขอโอนงบประมาณ     
จากรายการที่เหลือจ่าย และหมดความจำเป็นที่จะต้องจ่ายไปเพ่ิมเติม จำนวน 
2,363,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,464,000 บาท โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน         
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 4 โครงการ       
พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีไม่ได้กอ่หนี้ผูกพัน โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2565 จากโครงการก่อสร้างท่ีขอยกเลิกตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ าย ประจำปี  พ .ศ . 2565 จำนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ 
3,101,000 บาท และขอโอนงบประมาณจากรายการท่ีเหลือจ่าย และหมด
ความจำเป็นท่ีจะต้องจ่ายไปเพิ่มเติม จำนวน 2,363,000 บาท รวมงบประมาณ
ท้ังสิ้น 5,464,000 บาท โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม  

และการโยธา... 
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และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปการ จำนวน 4 โครงการ พร้อมขออนุมั ติกันเงินงบประมาณ        
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

ระเบียบวาระประชุมที่  11 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
จากรายการที่เหลือจ่ายและหมดความจำเป็นต้องใช้จ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ งบลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในหมวด       
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน     
(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,200 
บาท พร้อมขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ 64,400 
บาท 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

ว่าทีร่้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565จากรายการที่เหลือจ่าย และหมดความจำเป็นต้องใช้
จ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 
แบบแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
32 ,200 บาท พร้อมขออนุมัติ กัน เงิน  งบประมาณ  64 ,400 บาท           
ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 ด้วยเครื่องปรับอากาศติดตั้งประจำห้องปฏิบัติงานกองคลัง ปัจจุบันมี
จำนวน 2 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ได้ย้ายมาจากอาคารไม้     
หลังเดิม ได้จัดซ้ือเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวมีอายุ   
การใช้งานมานาน 14 ปี เริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และเกิดการชำรุด
บ่อยครั้ง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมแต่ละปีงบประมาณ
จำนวนมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาเครื่องปรับอากาศ
ทดแทนเครื่องเดิม ดังนั้น จึงเสนออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด    
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง 
พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาเทศบาล ดังนี้ 

  โอนลด   (จำนวน 64,400 บาท) 
- แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่า     

ใช้สอย ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ต้ังงบประมาณไว้ 15,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
14,400 บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน... 
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- แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย งบดำเนินงาน       
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมา
บริการ ตั้งงบประมาณไว้ 1,580,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท        
ขอโอนลดครั้งนี้ 50,000 บาท 

 โอนเพิ่ม   (จำนวน 64,400 บาท)  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,200 
บาท รวมงบประมาณ 64,400 บาท เพ่ือติดตั้งประจำห้องปฏิบัติงาน       
กองคลัง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โดยจัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์     
ฉบบัเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 10.6  

 ระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ ยน หรือโอนไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  ให้ เป็นอำนาจอนุมั ติของ           
สภาท้องถิน่ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        
การฝากเงิน การเก็ บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลา   
หนึ่งป ี

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้       
ตามข้อผูกพัน 

 กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลา       
เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม  

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

 เชิญสมาชิกสภา... 
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นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ผู้ใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากรายการที่เหลือจ่ายและหมดความ
จำเป็นต้องใช้จ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัด ซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู 
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,200 บาท พร้อมขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณ 64,400 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากรายการที่เหลือจ่าย และหมดความจำเป็น      
ต้องใช้จ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป         
งานบริหารงานคลัง ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัด ซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู 
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,200 บาท พร้อมขออนุมัติกันเงนิ กรณีไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณ 64,400 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

ระเบียบวาระประชุมที่  12 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป       
พ.ศ. 2565 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูล
ฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 มาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล   
สันกำแพง ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

 อนึ่ง ขา้พเจ้าขอให้สภาเทศบาลอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายสมชาย  โมราเลิศ 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เร่ือง การ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหารและข้าราชการ คงได้ปรึกษาหารือ
กันมาเรียบร้อยแล้ว ผมขอแก้ไขหน้าที่  14 ในส่วนความเห็นชอบและลงชื่อ       
นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  แก้ไขเป็น นายภิญโญ          
พัวศรีพันธ์ นายอำเภอสันกำแพง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อความถกูต้องหากเทศบาลเสนอร่างเทศบัญญัติให้นายอำเภอลงนาม 

เชิญสมาชิกสภา... 
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นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรี เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่ วไป พ .ศ . 2565         
และขอให้สภาเทศบาลพิจารณาสามวาระรวดเดียว ที่ประชุมจะอนุมัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 เป็นสามวาระรวดเดียว 
ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายในวาระท่ี 1  

ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวติร  ใจวงค์เปง็ 
ประธานสภาเทศบาล 

- หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย ขอดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือ 
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่ว ไป พ .ศ . 2565          
ในวาระที่ 1 หรือไม่ และขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด    
12 ท่าน ครบองค์ประชุม 

- ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ .ศ . 2565           
ในวาระท่ี 1 หรือไม่ โปรดยกมือขึน้ 

มตทิี่ประชุม - มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 1 ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ .ศ. 2565 ในวาระที่  2 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการ      
แปรญัตติเต็มสภา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรจะเสนอคำแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 
2565 ก็สามารถเสนอได้ 

 - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล   
สันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ ประชุมสภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันกำแพง         
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 2  

 ที่ประชุมมีมติ... 
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มติที่ประชุม - ที่ ป ระชุมมี มติ เห็ นชอบ ให้ คงร่ างเดิ มของเทศบัญ ญั ติ เทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 ในวาระที ่2 ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย    
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

 - ท่านใดเห็นควรให้มีการอภิปรายหรือไม่ 
มติที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการอภิปราย 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ ประชุมท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญั ติ เทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 เป็นเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 โปรดยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม - มีมติให้ตราเป็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการ       
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 3 ดังนี้ 

 1. เหน็ชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

ระเบียบวาระประชุมที่  13 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. 2565 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง ญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือ
โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้
เสนอบันทกึหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

 อนึ่ง ข้าพเจ้าขอให้สภาเทศบาลอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรี เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ .ศ . 2565         
และขอให้สภาเทศบาลพิจารณาสามวาระรวดเดียว ที่ประชุมจะอนุมัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ .ศ . 2565  เป็นสามวาระ        
รวดเดียว ดังนี้ 

1. เห็นชอบ... 
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 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายในวาระท่ี 1  

ที่ประชุม - ไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวติร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย ขอดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือ 
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ .ศ . 2565          
ในวาระที่ 1 หรือไม่ และขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด    
12 ท่าน ครบองค์ประชุม 

- ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ .ศ . 2565           
ในวาระท่ี 1 หรือไม ่โปรดยกมือขึน้ 

มตทิี่ประชุม - มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 1 ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการ     
แปรญัตติเต็มสภา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรจะเสนอคำแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 
2565 ก็สามารถเสนอได้ 

 - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล   
สันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันกำแพง         
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2  

มติที่ประชุม - ที่ ป ระชุมมี มติ เห็ นชอบ ให้ คงร่ างเดิมของเทศบัญ ญั ติ เทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย    
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ท่านใดเห็นควร... 
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 - ท่านใดเห็นควรให้มีการอภิปรายหรือไม่ 
มตทิี่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการอภิปราย 
นายประวติร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ ประชุมท่ านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญั ติ เทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ .ศ. 2565 เป็นเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 โปรดยก
มือขึน้ 

มติที่ประชุม - มีมติให้ตราเป็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการ       
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 3 ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  14 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล         
พ.ศ. 2565 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง ญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 มาเพ่ือโปรด
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ในสมัยประชุมนี้ ซ่ึงได้เสนอ
บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

 อนึ่ง ข้าพเจ้าขอให้สภาเทศบาลอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

ที่ประชุม - ไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรี เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 และขอให้
สภาเทศบาลพิจารณาสามวาระรวดเดียว ที่ประชุมจะอนุมัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ ให้ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 เป็นสามวาระรวดเดียว ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายในวาระท่ี 1  

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวติร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย ขอดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือ ขอให้
สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
สันกำแพง เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกูล  พ .ศ . 2565 ในวาระท่ี 1 หรือไม่          
และขณะนีม้ีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมท้ังหมด 12 ท่าน ครบองค์ประชุม 

ขอมติที่ประชุม... 
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- ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 
หรือไม ่โปรดยกมือขึน้ 

มตทิี่ประชุม - มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 ดังนี้ 

 1.   เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2.   ไมเ่ห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3.   งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติ    
เต็มสภา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรจะเสนอคำแปรญัตติ           
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ .ศ. 
2565 ก็สามารถเสนอได้ 

 - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล   
สันกำแพง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันกำแพง         
เรื่อง การจดัการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 2  

มติที่ประชุม - ที่ ป ระชุมมี มติ เห็ นชอบ ให้ คงร่างเดิ มของเทศบัญ ญั ติ เทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 ดังนี้ 

 1.   เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2.   ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3.   งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาทอ้งถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

 - ท่านใดเห็นควรให้มีการอภิปรายหรือไม่ 
มติที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการอภิปราย 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ ประชุมท่ านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญั ติ เทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 เป็นเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 โปรดยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม - มีมติให้ตราเป็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง การจัดการ       
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 3 ดังนี้ 

 1.   เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

 ระเบียบวาระประชมุ... 
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ระเบียบวาระประชมุที่  15 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการสถานที่
จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรี 

- ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง ญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร        
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 มาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลสันกำแพง ในสมัยประชุมนี้  ซึ่ งได้ เสนอบันทึกหลักการ         
และเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

 อนึ่ง ข้าพเจ้าขอให้สภาเทศบาลอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรี เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร         
และสถานที่สะสมอาหาร พ .ศ. 2565 และขอให้สภาเทศบาลพิจารณา       
สามวาระรวดเดียว ที่ประชุมจะอนุมัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ ให้ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. 2565 เป็นสามวาระรวดเดียว ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายในวาระท่ี 1  

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวติร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย ขอดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือ 
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง ร่างเทศบัญญั ติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 1 หรือไม่ และขณะนี้มีสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน ครบองค์ประชุม 

- ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร        
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 1 หรือไม่ โปรดยกมือขึน้ 

มตทิี่ประชุม - มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุม
กิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 
1 ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ... 
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 1.   เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2.   ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3.   งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการ
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2     
ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นสมควรจะเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง 
เรื่อง ควบคุมกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
2565 ก็สามารถเสนอได้ 

 - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล   
สันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันกำแพง         
เรื่อง ควบคุมกิจการสถานที่ จำหน่ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร         
พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 2  

มติที่ประชุม - ที่ ป ระชุ มมี มติ เห็ นชอบ ให้ คงร่างเดิ มของเทศบัญ ญั ติ เทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการ
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 3 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติใหม้ีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

 - ท่านใดเห็นควรให้มีการอภิปรายหรือไม่ 
มติที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการอภิปราย 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ ประชุมท่ านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญั ติ เทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. 2565 เป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุม
กิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 โปรดยก
มือขึน้ 

มติที่ประชุม - มีมติให้ตราเป็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการ
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 3 
ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ... 
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 1.   เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2.   ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3.   งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  16 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาล 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุน่ประดษิฐ ์
นายกเทศมนตร ี

- ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง ญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เร่ือง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 
มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ในสมัยประชุมนี้      
ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

 อนึ่ง ข้าพเจ้าขอให้สภาเทศบาลอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรี เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เเรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
2565 และขอให้สภาเทศบาลพิจารณาสามวาระรวดเดียว ที่ประชุมจะอนุมัติ
หรือไม่ 

มติทีป่ระชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ ให้ พิจารณาร่างเทศบัญญั ติเทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ .ศ . 2565          
เป็นสามวาระรวดเดียว ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายในวาระท่ี 1  

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย 
นายประวติร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดอภิปราย ขอดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือ 
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
2565 ในวาระที่ 1 หรือไม่ และขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 12 ท่าน ครบองค์ประชุม 

- ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
2565 ในวาระท่ี 1 หรือไม่ โปรดยกมือขึน้ 

มตทิี่ประชุม - มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุม
กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 1 ดังนี้ 

 1. เห็นชอบ... 
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 1. เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3. งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการ       
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรจะ
เสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ก็สามารถเสนอได้ 

 - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล   
สันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลสันกำแพง         
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 2  

มติที่ประชุม - ที่ ป ระชุมมี มติ เห็ นชอบ ให้ คงร่างเดิ มของเทศบัญ ญั ติ เทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ในวาระ
ที ่2 ดังนี้ 

 1.   เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2.   ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3.   งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 3 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณา       
ร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

 - ท่านใดเห็นควรให้มีการอภิปรายหรือไม่ 
มติทีป่ระชุม - ไมม่ีผู้ใดเสนอให้มีการอภิปราย 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอมติที่ ประชุมท่ านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญั ติ เทศบาลตำบล 
สันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ .ศ . 2565          
เป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือขึน้ 

มติที่ประชมุ - มีมติให้ตราเป็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันกำแพง เรื่อง ควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 3 ดังนี้ 

 1.   เห็นชอบ                  จำนวน   11   เสียง 
2.   ไม่เห็นชอบ               จำนวน     -    เสียง 
3.   งดออกเสียง              จำนวน     1   เสียง 

ระเบียบวาระประชุมที ่ 17 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 

 

ถ้าไม่มีผู้ใด... 
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- ถ้าไม่มีผู้ ใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ผมจะให้ เลขานุการนายกเทศมนตรีชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี 
เกี่ยวกับการมอบที่ดินส่วนบุคคลเป็นที่สาธารณะ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการ
ของเทศบาล ที่ได้ดำเนินการมา 

นายสมชาติ  มหาวงศท์อง 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

- ขอชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมาย       
เรื่องเกี่ยวกับการดูแลถนนสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน สถานที่ในเขตเทศบาล      
ผมก็มีความรู้บ้างในเรื่องของการโอนที่ดินเป็นสาธารณะ เพ่ือประโยชน์        
ต่อชุมชน งานแรกที่ได้ดำเนินการก็คือหมู่บ้านขวัญเวียง ก็จะได้มารายงานในที่
ประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ และท่านประธานสภาเทศบาลได้ให้โอกาสชี้แจง
ความเป็นมาของการทำงานนี้ ว่าสำเร็จได้อย่างไร ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่เรา    
ทุกคน ในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลจะร่วมกันพัฒนา
ในเขตเทศบาลของเรา ได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิด
ความเจริญกับท้องถิ่น จึงขอนำเรียนว่าความสำเร็จที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือ
จากท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ท่านชาครีย์ ขัติรัตน์ ท่านศราวุธ ธิวรรณ์         
และท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ซึ่งได้ทำงานร่วมกันกับทีมผู้บริหาร รวมทั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลในเขต ท่านเล็ก ไชยวงค์ ท่านประธานสภาเทศบาล       
ฝ่ายข้าราชการก็จะเป็นรองปลัดเทศบาลฯ รองชูพงศ์ ได้ให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย และนิติกรชำนาญการที่ได้ให้ความรู้ และแนะนำในการทำงาน      
งานนี้ก็ใช้เวลา และความร่วมมือของเจ้าของที่ดินความรู้เรื่องเหตุเรื่องผล       
ว่าเป็นอย่างไร บางครั้งเจ้าของที่ดินก็ไม่เข้าใจ ก็ต้องเข้าไปชี้แจงให้เขาได้รับรู้ 
ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นประโยชน์กับทางเทศบาลกับท้องถิ่นอย่างไร ถ้าเจ้าของ
ที่ดินมีความเข้าใจแล้ว สิ่งต่าง ๆ ก็จะไม่ยากจนเกินเหตุ กรณีบ้านขวัญเวียง
ดำเนินการมาเป็นปีกว่าจะสำเร็จได้ เนื่องจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่เคย
ดำเนินการในเรื่องแบบนี้มาก่อน เทศบาลตำบลสันกำแพงเป็นที่แรกที่คิดให้
บริษั ทฯ ดำเนิ นการ และสำเร็จ ได้ ถึ งทุ กวันนี้  และอีกประการหนึ่ ง                
ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้มีการปรึกษาเรื่องของอุปกรณ์การออกกำลังกาย       
กับทางบริษัท และทางบริษัทก็ได้ให้ความเมตตามอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย
ให้กับชุมชนบ้านขวัญเวียง มาถึงวันนี้ ก็ดำเนินการเรียบร้อยในเรื่องของ
สาธารณูปโภคและอุปกรณ์ออกกำลังกาย 

2. ถนนสาธารณะซอยรวมพร บริเวณนี้ก็นานแล้วที่รอดำเนินการและยัง
ไม่ได้รับการยกเป็นที่สาธารณะ และซอยร้านมะนาวโฮม หมู่บ้านบริเวณนั้น
ประมาณ 10 กว่าหลังเรือนที่ได้ใช้ประโยชน์จากซอยนี้ไม่ได้รับการพัฒนา
เพราะว่าเป็นที่เป็นที่ดินส่วนบุคคล เจ้าของคือ ครูพัตร คุณวินิต กองบุญเทียม 
และคุณเสน่ห์ กองบุญเทียม ปัจจุบันครูพัตรได้เสียชีวิตแล้วได้ให้บุตรสาวเป็น
ผู้จัดการมรดก ต้องกล่าวตรงนี้ว่าท่านประหยัด เปรมธนากุล ได้มาพบปัญหา
ของซอยนี้ และได้มาปรึกษาผม ขอให้เทศบาลเข้าไปดูแล ถนนในเขตเทศบาล 
เทศบาลก็พร้อมที่จะให้การพัฒนาหาหนทางในการที่จะสรรสร้างปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เป็นถนนสาธารณะเท่าที่จะทำได้ ถนนซอยรวมพรก็เหมือนกันที่
ไดป้รึกษาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลกับชาวบ้านก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะ

ยกเป็นที่สาธารณะ... 
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ยกเป็นที่สาธารณะให้ ซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่นัดกันไปโอนที่ดิน ในการนี้
สมาชิกสภาเทศบาลที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลเป็นอย่างดีให้เกิดความสำเร็จ
ก็คือ ท่านวาสนา กันจินะ 

3.  หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง ถนนหลังที่ทำการผู้สูงอายุ เป็นที่ดินของ    
ครูเกริกชัย ซึ่งได้แบ่งที่ดินไว้ และยังไม่ได้โอนชาวบ้านก็เดือดร้อนไม่มีใครมา
ติดต่อ ได้ไปประชุมที่วัดสันกำแพง และได้พูดปรึกษากับเจ้าของที่ดินได้อธิบาย
ผลประโยชน์ที่จะได้ให้รับทราบ เจ้าของที่ดินก็ยินดี และพูดว่าที่ผ่านมาไม่มีใคร
เข้ามาดำเนินการให้และไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5     
ก็ได้ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำ รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลในท้องที่     
ท่านพรรณี พันธ์พร ให้ความร่วมมือ และเมื่อวานนี้ไดไ้ปทำการโอนทีดิ่นแบ่งให้
เป็นทางสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายประมาณหกพันกว่าบาท     
เรื่องนี้ปรึกษากับผู้อำนวยการกองช่างว่าค่าใช้จ่ายนี้ทางเทศบาลสามารถ
สนับสนุนได้ เพราะว่าเทศบาลจะได้ช่วยเหลือเจ้าของที่ดิน ที่มีเจตนาดีที่ยกให้ 
ประกอบกับหลานเจ้าของที่ดินพ่ึงคลอดใหม่ จึงแจ้งไปว่าสามารถตั้งชื่อซอย
เป็นชื่อหลานได้ ซึ่งก็เป็นที่ยินดีและดีใจของเจ้าของที่ดิน ในการมอบที่ดิน        
ให้เทศบาล และเทศบาลก็มอบคืนให้บ้าง ซึ่งก็เป็นน้ำใจที่มอบให้กันทัง้สองฝ่าย 

4. ถนนสายลมจอย บริเวณข้างวัดสันกำแพง ขณะนี้ค่อนข้างมีปัญหามาก
เนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต และได้ติดต่อทางบุตรของเจ้าของที่ดินมีความ
ต้องการให้เทศบาลทำเป็นเรื่องเป็นราวให้ ผมได้ทำหนังสือยื่นถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ และทางผู้ว่าฯ ให้ทางผู้ใหญ่บ้านทำเรื่องเข้ามาที่เทศบาล
พร้อมกับรายชื่อประชาชนบริเวณนั้นที่เกี่ยวข้องมาที่เทศบาล จากนั้นเทศบาล   
ก็จะทำเรื่องไปถึงผู้ว่าฯ เหมือนกับกรณีของหมู่บ้านขวัญเวียง เพ่ือให้จังหวัด
รับทราบถึงเหตุผล  ว่าเพราะอะไรเหตุใด สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถนนมันชำรุด
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ก็ให้รายละเอียดและให้ทำเรื่องเข้ามาก็พร้อม   
ที่จะพิจารณาดำเนินการ 

5. ถนนอีกเส้นหนึ่งก็คือของแขกน้อย ได้ให้ท่านอดิเรก ขุนคงมี ไปคุยกับ
สมาชิกเจ้าของที่ดิน เขาก็มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ถนนบริเวณนี้        
มีเจ้าของอยู่ประมาณ 17 ราย เสียชีวิตไป 3 ราย ก็ต้องทำเรื่องของการจัดการ
มรดกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะโอนได้ ท่านอดิเรกต้องเร่งไปประชุมกับ
เจ้าของที่ดินบริเวณนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ว่าเราจะช่วยกันพัฒนา
ถนนเส้นนี้ ก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่ต้องการพัฒนา และทุกที่ของบ้านเรา        
ที่อยากจะให้เป็นถนนสาธารณะ เพ่ือเข้าไปดูแลในเรื่องของสาธารณูปโภค    
ต่าง ๆ ถนน รางระบายน้ำ เราเข้ามาเพ่ือพัฒนาไม่ได้มองว่าตรงนั้นเป็นของใคร
เราจะต้องรบัผิดชอบ และพัฒนาให้กับเทศบาลของเรา 

6. ถนนเส้นไปป่าช้าสันติวันของผู้ใหญ่บ้าน หมู่  6 ตำบลสันกำแพง        
ที่ได้เข้ามาปรึกษากับท่านรองปลัดเทศบาล ได้เห็นระวางแล้ว เรื่องนี้ค่อนข้าง
จะยืดเยื้อพอสมควร ต้องอาศัยท่านปลัด และเจ้าของที่ดินเกี่ยวข้องมาปรึกษา
กัน อีกครั้ ง ก็อยากจะทำงานตรงนี้ ให้ สำเร็จ  เพราะฉะนั้ นก็ขอเรี ยน            
ท่านประธานสภาเทศบาล ว่านี่คือการทำงานของเราทั้งกลุ่มทั้งทีม เพ่ือให้เกิด

การพัฒนาของเทศบาล... 
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การพัฒนาของเทศบาลให้มีความเจริญขึ้น สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น     
การแก้ปัญหาต่ าง ๆ ให้ เกิดการพัฒนา มีสาธารณูปโภคที่ ได้ รับความ
สะดวกสบายในการดำเนินชีวิต 

นายประวิตร  ใจวงคเ์ป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบ คุณ ท่ าน เลขานุ ก ารน ายก เท ศมนตรี  และขอขอบ คุณ ท่ าน
นายกเทศมนตรีที่ได้มอบหมายให้ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีดำเนินการ    
ในเรื่องของถนนส่วนบุคคล มอบให้เป็นทางสาธารณะ เพ่ือใช้ประโยชน์         
กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลให้ เกิดความเจริญต่อไป ขอขอบคุณ        
เป็นอย่างมากที่ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ ได้ติดตาม และดำเนินการ     
ไดแ้ล้วเสร็จในถนนหลายเส้น คาดหวังว่าจะสำเร็จอีกหลายเส้นทาง ซึ่งได้รับผล
ตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนด้วยดีมาตลอด ในนามตัวแทนของสภาเทศบาล      
ก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 

นายชูพงศ ์พรหมาวิวัฒน์ 
รองปลัดเทศบาล 

- สืบเนื่องมาจากที่ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องถนน    
ป่าช้าสันติวัน หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง ซึ่งในวันพรุ่งนี้เทศบาลได้นัดหมาย      
ทั้งผู้ใหญ่บ้านคนเก่า และผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ เพ่ือปรึกษากันในประเด็นนี้         
ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายเรื่องนี้ให้นานพอสมควรแล้ว แต่ก็ยังไม่ลงตัว        
คาดว่าจะลงตัวในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. จะได้ออกไปตรวจสอบถนนเส้นนี้   
ขอนำเรียนที่ประชุมว่าถนนนี้ผ่านเข้าไปในที่ของเอกชน จำนวน 6 โฉนด     
แต่เป็นถนนของ อบจ. ซึ่งถนนผ่านเข้าไปที่ดินนี้นานมากแล้ว เกิน 10 ปี         
เมื่อเกิน 10 ปี ตามกฎหมายให้ตกเป็นภาระจำยอม ซึ่งไม่สามารถจะปิดกั้นได้
แต่ก็ยังไม่ใช่เป็นทางสาธารณะอยู่ดี การที่จะเป็นทางสาธารณะได้ก็ต่อเมื่อ
เจ้าของที่ดินได้อุทิศให้เท่านั้น จะไปบีบบังคับเขาก็ไม่ได้ หลายท่านแนะนำ      
ว่าจะรวบรวมรายชื่อ เพ่ือไปยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรม ขอนำเรียนว่าศูนย์ดำรงธรรม
ก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งได้เขียนไว้ชัดเจน     
ว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะจำหน่าย จ่ายโอนหรือว่าจะไม่ทำอะไรก็ได้       
แต่จะไปปิดทางไม่ได้ เพราะฉะนั้นเทศบาลก็ต้องไปปรึกษากันจะใช้คำว่า       
สั่งปรับอะไรก็แล้วแต่ ที่ดินแปลงนี้ไม่สามารถจะปิดกั้นได้ ถ้าจะขายคนที่ซื้อไป
ก็รับภาระจำยอมไปด้วย ผมขอยกตัวอย่างเช่น การซื้อสุนัขถ้าหมาตัวนั้นมีเห็บ
ก็ต้องเอาเห็บไปด้วย เพราะฉะนั้นถนนเส้นนี้คือหมา ภาระจำยอมคือเห็บดังนั้น
ใครจะซื้อที่ดินแปลงนี้ก็ต้องรับภาระจำยอมไป ถ้าเจ้าของที่ดินตายก็ตกเป็น
มรดกใครที่รับมรดกก็รับทั้งหมาเห็บก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเจ้าของที่ดิน      
ไม่สามารถที่จะปิดกั้นอะไรได้ จะเป็นไปได้ไหมในเมื่อไม่สามารถที่จะปิดกั้นได้   
ก็อุทิศโดยที่เทศบาลอาจจะมีประกาศเกียรติคุณ มีโล่ หรืออะไรก็ว่ากันไป       
ซ่ึงในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมและและปรึกษากัน 

นายประหยัด เปรมธนากุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ขอเสริมและเพ่ิมเติมที่ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ทำงานเชื่อมต่อ       
กับพ่ีน้องประชาชน ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี           
ให้ดูแลเกี่ยวกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ยกเป็นที่สาธารณะ และที่ผ่านมาทาง
เทศบาลก็ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการปรับปรุงพ้ืนที่นั้ นให้เป็นสาธารณะ

ประโยชน์ต่อพ่ีน้อง... 



 41 

ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนได้ และขอฝากทีมงานคณะผู้บริหารโดยเฉพาะ
ท่านนายกเทศมนตรีอีกจุดหนึ่งที่ยังมีปัญหาที่ซอยรวมพร เมื่อสักครู่ท่าน
เลขานุการนายกเทศมนตรีได้พูดถึงบริเวณแถวร้านอาหารสวนมะนาวโฮม      
ซึ่งพ้ืนที่ตรงนี้ผมขอเล่าเรื่องราวสักเล็กน้อยบริเวณจุดนี้ที่มีปัญหา ก็มีพ่ีน้อง
ประชาชนในบริเวณนั้น ตลอดมาจนกระทั่งผู้ ใหญ่บ้ าน หมู่ที่  9 ตำบล          
สันกำแพง รวมถึงเจ้าของร้านอาหารสวนมะนาวโฮมได้มาหารือผมเกี่ยวกับ
พ้ืนที่ บ ริ เวณ นี้ ว่ ายั งไม่ ได้ ยกเป็ นที่ ส าธารณ ะ ผมจึ งมาหารือกับท่ าน
นายกเทศมนตรี ท่านได้มอบหมายให้ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีเข้ามาดูแล
ในเรื่องนี้ ต้องขอชื่นชมในความสามารถของท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี      
ที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาเทศบาลพร้อมกับทีมงานกลุ่มรักษ์ถิ่นสันกำแพง 
ความจริงพ้ืนที่ร้านอาหารสวนมะนาวโฮมมีปัญหามานานแล้ว พ่ีน้องชาวบ้าน   
ได้ร่วมกันว่าจ้างทนายดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ ท้ายสุดก็มาหารือผม 
และผมก็มาปรึกษาท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี และท่านก็ดำเนินการให้
พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะสำเร็จ และหลังจากนี้
หวังว่าพ้ืนที่นี้ทางผู้บริหารคงจะได้เข้าไปดูแลถนนเส้นนี้ให้เป็นสัดเป็นส่วน
เหมาะแก่การเป็นทางสัญจรของพ่ีน้องประชาชนบริเวณนั้น และอีกจุดหนึ่ง      
ที่จะขอเพิ่มเติม ซอยรวมพรหลังบ้านคุณอรชร บริเวณโค้งบ้านอดีตสมาชิกสภา
เทศบาล นายเจิดศักดิ์ ตันติยากร ผมได้เข้าไปสำรวจพ้ืนที่แล้วยังไม่ได้ยกเป็นที่
สาธารณะ ถนนเส้นนั้นยาวกว่า 500 เมตร แต่เหลืออีกประมาณ 10 กว่า
เมตร บริเวณกึ่งกลางซอย ไม่ทราบว่า พ้ืนที่บริเวณนั้นไม่ได้ยกเป็นทาง
สาธารณะในลักษณะใด หัวซอยท้ายซอยเทศบาลตำบลสันกำแพงได้เข้าไปดูแล
ทำเป็นถนนแล้ว แต่พ้ืนที่ตรงกลางหลังบ้านคุณอรชร บริเวณนั้น 10 กว่าเมตร 
ยังไม่ได้ดำเนินการ เท่าที่ทราบก็ยังไม่ได้โอนเป็นทางสาธารณะ จึงขอฝาก
ทีมงานผู้บริหารโดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีขอความกรุณาดูแลบริเวณจุดนี้
ด้วย ว่าติดขัดอย่างไร เพ่ือให้พ้ืนทีบ่ริเวณนั้นสมบูรณ์แบบ 

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 

นายสุพจน์  แสงฉาย 
เลขานุการสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล 

- ตั้งแต่ ได้โอนย้ายมาอยู่ เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้รับปากกับทางท่าน
นายกเทศมนตรี ว่าในการทำงานในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานจะไม่ให้มีการ   
กันเงิน แต่ ณ วันนี้ต้องขออนุญาตเรียนตรง ๆ ว่าผมไม่สามารถทำได้ ในที่สุดก็
มีการกันเงิน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยในเรื่องของโครงการที่มีเป็นจำนวนมาก 
เรื่องของการสำรวจพ้ืนที่ที่อาจยังไม่ละเอียดพอ ยังมีข้อผิดพลาดตามที่ทาง
สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายมาเมื่อสักครู่ รวมทั้งจำนวนบุคลากรของ
เทศบาลที่ทำเรื่องนี้ยังไม่เพียงพอ ซึ่งในรอบการทำงาน 4 – 5 ปี ที่ผ่านมา        
ผมได้โอนย้ายไปที่ไหนก็แล้วแต่ จะให้นโยบายทางเจ้าหน้าที่ว่าขอไม่ให้มีการ
กันเงิน  ซึ่ งก็ทำได้มาโดยตลอด โอนย้ายมาที่นี่ ก็รับปากว่าจะทำให้ ได้              
แต ่ณ วันนี้ต้องขอนำเรียนท่านตรง ๆ ว่าผมไม่สามารถทำได้ จึงต้องขออนุญาต
อธิบายให้ทางท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล      
รับทราบว่าในปีต่อไปจะแก้ไข จะพยายามไม่ให้มีการกันเงินเพราะว่าการ

ทำงานถ้ามีการ... 
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ทำงานถ้ามีการกันเงินก็บ่งบอกถึงความสำเร็จของการทำงาน ณ วันนี้ก็อาจจะ
เกิดจากข้อบกพร่องตามที่นำเรียนไป ซึ่งอาจจะเกิดจากหลาย ๆ ปัจจัย        
จากความร่วมมือซึ่งอาจจะยังประสานงานกับทุกกองได้ไม่ดีพอ จึงต้องขอ
ปรับปรุงการทำงานในเรื่องนี้ และงานของตนเองในหลาย ๆ เรื่องกับทาง    
คณะผู้บริหาร ทางท่านนายกเทศมนตรี และในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลที่ได้อนุมัติโครงการกันเงิน โครงการโอนงบประมาณในหลาย
โครงการ ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสถาเทศบาลด้วยดี ในส่วนของผม
ส่วนหนึ่งก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ ซึ่งไม่สามารถทำตามที่ ได้กล่าวไว้ได้       
เมื่อครั้งเข้ามาทำงานใหม่ ๆ จะขอปรับปรุงในเรื่องของการทำงานในปีต่อไป    
ให้ดีกว่านี้ ในบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์ตามที่ท่านได้กล่าวมา พอจะไปดำเนินการ
บางครั้งก็ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าฯ นายอำเภอ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของลักษณะการใช้งานที่อำนาจอนุมัติเป็นของเขา ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเล็ก ๆ 
น้อย ๆ อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การดำเนินงานของเทศบาลล่าช้าไป และเจ้าหน้าที่
เทศบาลที่มีอยู่คนเดียวก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จตามที่ผมต้ังใจไว้ได้ แต่ในปี
ต่อไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะดำเนินการให้มีความสำเร็จมากกว่านี้  

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ผมคิดว่าทางสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร คงได้ เห็นการทำงานของ        
ท่านปลัดเทศบาลที่ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ เทศบาล ก็คิดว่าไม่มีการ
ทำงานที่บกพร่อง ผลงานที่ออกมาก็ประจักษ์แล้วว่า การทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะผู้บริหารหรือท่านนายกเทศมนตรี ก็ตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็วและทัน ใจ ทางสภาเทศบ าลก็ขอขอบคุณ ท่ านปลัด เทศบาล           
คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และข้าราชการทุกท่าน ที่ทำงานได้รวดเร็ว      
ซ่ึงชาวบ้านก็ได้กล่าวชื่นชมมา ช่วยกันพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง           
ไปพร้อม ๆ กัน 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 
นายประวติร  ใจวงค์เป็ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ขอปิดการประชุมขอขอบคุณสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  

ปิดการประขุมเวลา 12.45 น. 
 

  
 
 
 

(ลงชื่อ)... 
 




