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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๒ นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๓ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๔ นางสาวอรกาญจน์  ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๕ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๖ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๗ นายสมยศ  ไชยนันตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๘ นายสุพรรณ ทรายหล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๙ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๑๐ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๑๑ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๒ นายไฉน  ชัชวาลย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายไพโรจน์  สุขค าเมือง  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายดนัย เมืองฝั้น  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๔ นายวสันต์  หนองปิงค า  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๖ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๗ นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  ๘ นายสันทนา ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  ๙ นางรัชนีย์ สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐ นางสาววิไล  ทรายแก่น  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -  ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ประธานสภา -  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน       
การประชุมหรือไม่ 

นายศักดิ์ดา -  หน้า ๑๑ ที่ผมนายศักดิ์ดาได้กล่าวครับ ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ ๔ “ก็อนุมัติให้ท่านทุกปี ผมจ า
ได้ว่าคนงานประจ าสวนอนันตยศอนุมัติ ๒ คนทุกปี สวนก็ไม่เคยสะอาด ท่านสมาชิกท่านเคยขอป้าย
สวนใหม่ เป็นป้ายสีทองก็ยังไม่เห็นได้” ให้ตัดค าว่า เป็นป้ายสีทอง ออก และให้เพ่ิมเติมต่อจากสภา
อนุมัติให้ท่านมาสองปีแล้ว ดังนี้ “งบประมาณที่ท่านขอที่สภาอนุมัติให้ไปเป็นถนนลูกรัง แต่พอท า   
ไม่มีถนนลูกรัง เป็นการปรับดินจากที่สูงมาใส่ที่ต่ า” 

นายสมยศ -  หน้า ๑๙  ที่ผมกล่าวไว้  ผมขอเพ่ิมเติมข้อมูลก่อนที่จะถึงผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง ดังนี้  “ผมได้
สอบถามท่านนายกฯ จากแผนที่น ามาใส่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของบ้านปันง้าวมีการ
เปลี่ยนแปลงล าดับ ๒ และล าดับ ๔ ในล าดับที่ ๔ เป็นถนนแอสฟัลติก แต่ผมก็ขอเปลี่ยนเป็นล าดับ  
ที่ ๒ ได้หรือไม่ ซึ่งนายกฯ ได้ตอบว่าได้”  

นายปริญญา -  หน้า ๑๒ ที่ผมกล่าวไว้ ผมขอเพ่ิมเติมจากงบประมาณปีแรกท่ีตั้ง ดังนี้ “งบประมาณปีแรกที่ตั้งโอน
ซ่อมแซมสวนอนันตยศไว้”   

ประธานสภา -  ที่ประชุมมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง,        
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-    

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

ประธานสภา  -  ในวาระนี้ ไม่มีผู้ ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป 

 - ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๔.๑  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งเป็น

          รายการใหม่ (ประเภทท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน ๓ รายการ  
   ๔.๑.๑  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน ๑๖๐,๖๐๐.-บาท 
   ๔.๑.๒  โครงการปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  จ านวน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
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   ๔.๑.๓  โครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน บ้านแพะ-

ดอนสัก หมู่ ๕ จ านวน ๔๕,๘๐๐.-บาท 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ (ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน ๓ รายการ 
ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเพ่ือให้สภาได้พิจารณาในแต่ละรายการไป และขอให้สภาได้
พิจารณาลงมติทีละรายการ 

นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
มาตั้งเป็นรายการใหม่ (ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน ๓ รายการ  ดังต่อไปนี้ 
  รายการที่ ๑  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน ๑๖๐,๖๐๐.-บาท เนื่องจากว่าจ านวนเงินงบประมาณที่มีอยู่นั้น
ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติมาตั้งเป็นรายการใหม่ ด้วยเทศบาลได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นว่าเทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจถนนสายบ้านปันง้าว ถึง บ้านใหม่ลมเย็น งบประมาณที่
ได้รับจ านวน  ๓,๐๘๔,๐๐๐.- บาท ซึ่งงบประมาณที่ได้รับมามันซ้ าซ้อนกับงบประมาณที่อยู่ใน     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๑  ผมก็เลยปรึกษากันว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
จากสภาฯ ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.ตั้งไว้ ๑๐๗,๐๐๐.- 
บาท ประจ าปี ๒๕๖๑ ไม่ต้องด าเนินการเพราะซ้ ากับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จึงขอโอนเงินงบประมาณมาท าเป็นรางระบายน้ าบนถนนสายเดียวกันนี้ ซึ่งเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐๗,๐๐๐.- บาท ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้ง
เป็นรายการใหม่  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ปันง้าว หมู่ ๗ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ เพ่ือขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ส าหรับการ
โอนงบประมาณในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ๓. ประเภทเบี้ยยังชีพ 
สูงอาย ุ จ านวน ๑๐,๐๙๒,๐๐๐.-บาท  

    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน     ๖๓๔,๙๐๐.-บาท  
    โอนลดครั้งนี้    จ านวน     ๑๖๐,๖๐๐.-บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน       ๔๗๔,๓๐๐.-บาท  
   โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนงบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) ๑.๒.๑๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน ๑๖๐,๖๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ ปริมาณงาน รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ – ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๓๓ ท่อน บ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๗ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร จ านวน ๓ บ่อพัก (ซอย
บ้านใหม่) จุดเริ่มต้นที่พิกัด ละติจูด ๑๘° ๒๐ ́ ๒๕˝ ลองติจูด ๙๙° ๒๑ ́ ๑๐˝ จุดสิ้นสุดที่พิกัด ละติจูด 
๑๘° ๒๐ ́ ๓๒˝ ลองติจูด ๙๙° ๒๑ ́ ๘˝ ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท) 
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พร้อมป้ายมาตรฐานฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามแผนพัฒนา สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๓๖ ล าดับที่ ๕  

 

ประธานสภา -  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปราย 
 

นายศักดิ์ดา -  ก่อนที่จะโอนเงิน ขอทราบรายละเอียดโครงการทั้งสามโครงการก่อน การโอนเงินงบประมาณนั้น
ยังไม่ทราบจากกองคลังว่าเงินงบประมาณ ๔๒ ล้านที่ตั้งไว้เข้ามาเต็มหรือยัง สามโครงการที่จะ     
โอนเงินนี้เป็นเงินงบประมาณหนึ่งล้านกว่าบาท  ทั้งสามโครงการที่โอนเงิน เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างยิ่ง แต่ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาดูก่อน ดูเนื้องาน ท่านนายกฯ น่าจะดูความส าคัญของ
พ้ืนที่ก่อนที่จะขอโอนเงินงบประมาณ เช่น ถนนบ้านแม่ฮาว ผมเขียนค าร้องมาตลอดสองปี        
ท่านน่าจะซ่อมแซมถนนสายบ้านลุงเลิศ ตันตา ก่อน ผมได้เขียนค าร้องมาติดตามกับท่าน ผอ.กองช่าง
ตลอด ซึ่งงบประมาณที่ใช้ประมาณสองแสนกว่าบาท ชาวบ้านก็ถามผมตลอดว่าท าไมไม่ท า        
ท่านสมาชิกก็ขับรถผ่าน ท่านประธานสภาก็ขับรถผ่าน ผมก็อึดอัดใจ การโอนเงินงบประมาณ        
ผมเข้าใจ แต่ขอให้โอนเงินให้ตรงกับความต้องการของพ่ีน้องชาวบ้าน ขอให้สมาชิกดูว่าโครงการไหน
โอนเงินแล้วเกิดผลประโยชน์ ตรงกับความต้องการของพ่ีน้องชาวบ้าน ดูความเจริญ ดูการพัฒนา     
ที่เกิดขึ้น อย่าไปมองที่บ้านใดบ้านหนึ่ง 

 

นายกเทศมนตรี -  โครงการนี้มีเงินงบประมาณอยู่แล้ว แต่โครงการไปตรงกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กรมฯ จะโอนเงิน
มาให้ จึงขอโอนเงินงบประมาณมาท าโครงการนี้ ส่วนถนนที่ท่านบอก ได้ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  แล้ว  ส่วนการโอนเงินงบประมาณมาท ารางระบายน้ า ใช้เงินงบประมาณมากกว่าถนน    
จึงต้องโอนเงินมาเพ่ิมและตั้งเป็นรายการใหม่ ข้อมูลนี้เป็นการบริหารจัดการของเทศบาลอย่างหนึ่ง 
เงินงบประมาณมีอยู่แล้วและโอนเพ่ิมอีกไม่มาก ไม่ได้ไปโอนเงินเหลือจ่ายจากท่ีอ่ืนมา 

 

นายปริญญา -  ผมขอสอบถามสองเรื่อง เรื่องท่ี ๑ การเงินลดงบประมาณ ท่านนายกฯ แจ้งผิดนะครับ โครงการนี้
โอนลดมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับไม่ได้โอนเงินมาตามโครงการที่ท่านแจ้ง  และเรื่องที่ ๒  โอน
เงินผู้สูงอายุมาท า ๑๖๐,๖๐๐.- บาท แล้วเงินงบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐.- บาท ที่ตั้งไว้หายไปไหนครับ 

 

ปลัดเทศบาล -  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปันง้าวตั้งไว้ ๑๐๗,๐๐๐.- บาท ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หาย  
ไปไหน ไม่ได้โอนลดแต่อย่างใดหากไม่ได้ใช้ก็ตกเป็นเงินสะสมไป เนื่องจากเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ยังคงเหลืออยู่มาก การโอนเงินเราอยากโอนเป็นก้อนเดียวครับ จึงเอาเงินเบี้ยยังชีพมาโอนลด เพราะ
เงินเบี้ยยังชีพไม่ต้องใช้แล้วในปีงบประมาณนี้  ถือว่าเป็นเงินรายได้ของเทศบาล  ประกอบกับเงินเบี้ย
ยังชีพของผู้สูงอายุ เทศบาลได้รับจัดสรรมาน้อย และเราก็ใช้เงินรายได้ของเทศบาลจ่าย เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ และก็ยังมีเงินเพ่ือการนี้เหลืออยู่  จึงได้น าเงินในรายนี้มาโอนลดเพ่ือเป็นโครงการใหม่
เป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว 
หมู่ ๗ จ านวน ๑๖๐,๖๐๐.-บาท  

 

นายศักดิ์ดา -  งบประมาณปีนี้เข้ามาครบหรือยังครับ งบประมาณที่ตั้งปี ๒๕๖๑ รวมกันเบ็ดเสร็จ รายจ่ายวันนี้   
ที่จะสรุปเงินเหลือเท่าไหร่ ถ้าเราโอนเงินมาหมด เงินก็ไม่ตกเป็นเงินสะสมเลย ท่านนายกฯ บอกว่า
ท่านรู้หมด  เงินงบประมาณ อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบนะครับ ๓ โครงการนี้ หากตกก็ตก
เป็นเงินสะสมของเทศบาล อยากให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณา 

 

นายปริญญา -  ผมเห็นชอบกับโครงการนี้นะครับ เพราะได้โอนเงินมาไว้แล้ว แต่พอมีเงินอุดหนุนเข้ามาจึงได้
เปลี่ยนแปลงขอโอนเงินงบประมาณมาท าโครงการนี้ จึงเห็นด้วยครับ 

 



~ ๕ ~ 
 
นายสมยศ -  ตามความคิดผม โครงการนี้ตามที่ผมได้ส ารวจมา ถ้าน้ าท่วม น้ ามันไหลย้อนขึ้นมาแน่นอน จึง

อยากให้ท่านไปส ารวจใหม่ 
 

นายกเทศมนตรี -  ในการท างาน ถนนลาดยางหนา ๕ ซม. ถนนเส้นนี้ถ้าท่วมประมาณ ๑๐ ซม. จึงต้องท ารางระบายน้ า 
หากจะเทถนนทับก็ท าไม่ได้ 

 

นายทวิช -  ตามท่ีท่านรองประธานท่านสมยศสอบถามมา น้ าท่วมจากทางไหนครับ ขอสอบถามครับ 
 

นายสมยศ -  น้ าเหมืองหลังวัดมันจะไหลมาครับ อยากให้ท่านส ารวจใหม่ครับท าให้น้ ามันไหลลงล าเหมือง 
 

นายทวิช -  หากท่านกลัวว่าน้ าจะท่วม แนวทางแก้ไขต้องล้อมครับ แต่ใช้เงินงบประมาณเยอะมากเกือบสี่แสน
บาท จึงได้ปรึกษาท่านนายกฯ และท่านรองดนัย ขอใส่ปากท่อก่อน แก้ไขไปก่อนครับ 

 

นายศักดิ์ดา -  หากงบประมาณที่ต้องใช้สี่แสนบาท ท าแล้วดี ผมว่าก็สมควรท า ท าตอนนี้สี่แสนบาทแต่ได้ถาวร
เลย หากเกิดปัญหาปีหน้ามาท าอีกเสียดายเงินครับ หากท าสี่แสนแล้วคงทนถาวร เกิดประโยชน์กับ  
พ่ีน้องชาวบ้านก็ควรท านะครับ 

 

นายกเทศมนตรี -  ผมว่า ณ เวลานี้แก้ไขไปก่อน ท าตามระเบียบไปก่อนครับ 
 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
 

  -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

  -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวนเงิน ๑๖๐,๖๐๐.-บาท ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ    
–ไม่มี-, งดออกเสียง - ไม่มี- 

 

นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
มาตั้งเป็นรายการใหม่ (ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการที่ ๒ ดังต่อไปนี้ 

    รายการที่  ๒   โครงการปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  จ านวน 
๔๐๐,๐๐๐.-บาท  เนื่องจากว่าห้องน้ าในเทศบาลมันทรุดโทรมมาก สมาชิกทุกท่านก็เป็นห่วงถามผม
มาหลายครั้งว่าเมื่อไหร่จะปรับปรุง งบประมาณปี ๒๕๖๒ ได้ตัดออกไป เพราะเห็นว่ามีความจ าเป็น
เร่งด่วน จึงหาเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มาท าการปรับปรุงห้องน้ า จึงมีความจ าเป็น    
ที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่  เพ่ือปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ เพื่อขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณ
ในครัง้นี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนลด  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ๓. ประเภทเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จ านวน ๑๐,๐๙๒,๐๐๐.-บาท 

    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน     ๔๗๔,๓๐๐.-บาท  
    โอนลดครั้งนี้    จ านวน     ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน         ๗๔,๓๐๐.-บาท  
 



~ ๖ ~ 
 
   โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)  ๑.๓.๕ โครงการปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
จ านวน ๔๐๐,๐๐๐.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ปริมาณงาน 
งานรื้อถอน (บานประตูห้องน้ า, กระจกเงา, ก๊อกน้ าดี, โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ า+อุปกรณ์, โถส้วม
นั่งยอง+อุปกรณ์, โถปัสสาวะ+อุปกรณ์, โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ า+อุปกรณ์, อ่างล้างหน้าแบบฝัง+
อุปกรณ์, แผงกั้นปัสสาวะ, ผนังห้องน้ า (ขนทิ้ง) และกระเบื้องเคลือบเซรามิค (ขนทิ้ง)) งานติดตั้ง    
(ปูพ้ืนกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๒๔”x๒๔”, ปูผนังกระเบื้อง ขนาด ๘”x๑๐”, หินท๊อปอ่างล้างหน้า, 
อ่างล้างหน้าฝังใต้หินท๊อป+อุปกรณ์, โถปัสสาวะชาย, โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ า, ก๊อกอ่างล้างหน้า, 
ก๊อกโถปัสสาวะชาย, พีแท็ปอ่างล้างหน้า, พีแท็ปโถปัสสาวะ, สายช าระพร้อมสต๊อปวาล์ว, ถังบ าบัด
น้ าเสีย ขนาด ๑๒๐๐ ลิตร, กระจกเงา, ผนังติดตั้งก้ันห้องน้ า, ติดตั้งแผ่นใสลอนคู่, ปรับปรุงปลั๊กไฟ+
สวิทช์, สีน้ าพลาสติกภายนอก, เดินท่อโสโครกโถส้วมแบบมีถังพัก, เดินท่อโสโครกโถปัสสาวะชาย, 
เดินท่อโสโครกอ่างล้างหน้า, เดินท่อน้ าดี และติดตั้งกระเบื้องลอนคู่ (รวมซ่อมจุดที่ช ารุด) จุดพิกัด
โครงการ ละติจูด ๑๘° ๒๐ ́ ๑๑.๑๓˝ ลองติจูด ๙๙° ๒๑ ́ ๘.๔๑˝  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามแผนพัฒนา  
สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๔๖ 
ล าดับที่ ๕ 

 

ประธานสภา -  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปราย 

นายสุพรรณ -  ผมเห็นด้วยกับการปรับปรุงห้องน้ าให้ดีขึ้น แต่ผมว่าไม่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมครั้งนี้ ผมว่าท าใหม่
เลยดีกว่าครับ โครงสร้างใหม่เลย การซ่อมแซมในครั้งนี้ไม่เห็นด้วย อยากให้ท าใหม่ อยากให้มันกว้าง
กว่านี้ครับ 

นายกเทศมนตรี -  สร้างใหม่ผมอยากสร้างมาก ก็คงจะท าในปีต่อไปครับ ณ ตอนนี้ตามความเร่งด่วนก็ขอปรับปรุง
ซ่อมแซมไปก่อนเพราะสภาพห้องน้ าปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้จริงครับ 

นายศักดิ์ดา -  ตรงนี้กับงบประมาณปรับปรุงห้องน้ าที่ผ่านมา เราท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผมเอ่ย    
เรื่องนี้โดยตรง วันนี้ก็ได้รับการโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ตามที่ท่านนายกฯ เสนอมา 
เป็นการโอนเงินมาท า โครงการอ่ืนก็จะชะงักไป เพราะท่านนายกฯว่าเป็นโครงการเร่งด่วน ผม      
ไม่เห็นชอบกับโครงการนี้ ผมได้เสนอเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ แต่วันนี้
ท่านมาโอนเงินของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เข้าสภาวันนี้ ผมได้อภิปรายโครงการนี้พอสมควร โครงการ
นี้ส าหรับวันนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผมนายศักดิ์ดา อุปค า สมาชิกสภาเขต ๑ แน่นอนครับ 

นายกเทศมนตรี -  โครงการนี้ท่านเป็นคนเสนอมา ผมก็โอนเงินงบประมาณเสนอมาให้ท่านพิจารณา แต่ท่าน         
ไม่เห็นชอบ  หากมาตั้งท าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มันจะช้ากว่าจะได้ท า กว่าเงินจะเข้าประมาณ
กุมภาพันธ์ ช้าไม่ทันการ และเป็นหน้า เป็นตาของเทศบาลด้วย ผมน าเสนอมาในปีงบประมาณนี้ 
ตามความเร่งด่วน 

นายศักดิ์ดา -  เปรียบกับงานที่ผมได้ชี้แจง ตอนนั้นการซ่อมแซมได้รับค าตอบต้องมีในแผนพัฒนา ต้องบรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เช่น ถนนสายบ้านหล่าย แต่พอมาวันนี้ท่านมาเสนอโครงการนี้ เป็น
โครงการเร่งด่วน แต่ถนนสายบ้านหล่าย ผอ.กองช่างว่า ต้องมีในแผนพัฒนาถึงท าได้ ก็ขอสอบถาม
ครับ ผมว่าท่านเสนอมาใหม่ครับ ท าใหม่เลยครับ อย่างที่ท่าน สท. สุพรรณได้กล่าวไว้ ผอ.กองช่าง
ค านวณแบบแปลนมาใหม่เลยครับ 
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นางสุภาภรณ์ -  ส าหรับการปรับปรุงห้องน้ า เห็นด้วยค่ะ แต่เราเคยปรับปรุงซ่อมแซมไปแล้ว แต่วัสดุที่ใช้ไม่ได้

มาตรฐาน ท าให้เสีย ช ารุดเร็ว ครั้งนี้หากจะท าขอให้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เปรียบกับบ้านของเราใช้มา
หลายสิบปีไม่เห็นเป็นอะไรเลย แต่ท่านใช้ของไม่มีคุณภาพเลยท าให้เสียเร็ว 

นายกเทศมนตรี -  ก็ใช้ของตามมาตรฐาน มอก. ตามราคาพานิชย์จังหวัดทุกประการแบบ ตามหลักวิชาช่าง การ
ท างานตามหน้าที่ ตามท่ี ผอ.กองช่างได้ค านวณเสนอมา หากของไม่มีคุณภาพก็เสียเร็ว ทางช่างก็ต้อง
รับผิดชอบครับ 

น.ส.อรกาญจน์ -  ข้าพเจ้าเองก็เป็น อสม.ด้วย มีการท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอ าเภอ มีการประชุม
อบรมต่าง ๆ ของเครือข่ายงานสาธารณสุข ก็มาขอใช้ห้องประชุมของเทศบาล ใช้ห้องน้ าของเทศบาล 
ก็ได้รับค าแนะน ามาตลอดว่าควรปรับปรุงห้องน้ าให้ดีกว่านี้ คนพิการ คนปกติ ก็ควรใช้ได้เหมือนกัน 
ควรปรับปรุงให้ดีกว่านี้ เราควรใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุด อยากทราบว่าที่จะปรับปรุงตรง   
จุดไหน ควรระบุด้วย เพราะคนมาใช้ห้องน้ าก็ใช้ข้างห้องประชุมสภาเป็นส่วนมาก ขอให้ระบุจุดที่จะ
ปรับปรุงซ่อมแซมตามความจ าเป็นและส าคัญ 

นายทวิช -  ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน ทางสถาปัตย์ คือรีโนเวท คือรื้อออกแล้วท าใหม่ ให้ท่านลองคิดดู   
นะครับหากเสร็จแล้วจะออกมาเหมือนห้างสรรพสินค้า คือ ท าใหม่หมด แต่โครงสร้างเดิม ปรับปรุง
ด้านใน ระบบน้ าดีน้ าเสียใหม่หมดโดยใช้ถังบ าบัดน้ าเสีย (ถัง SAT) น้ าข้างในไม่ออก น้ าจากข้างนอก
ก็ไม่เข้า เพราะบางท่านอาจคิดว่าท าไมแพง ตอนก่อสร้างผมจะเน้นย้ าของวัสดุต้องได้มาตรฐานตาม
แบบหมด พ้ืน, ผนัง, สี ท าใหม่หมด อาจจะแพงตรงงานรื้อถอน ส าหรับหลังคาจะเปลี่ยนเฉพาะที่   
มันเสียขอให้ทุกท่านได้ดูตามแบบแปลน  และใบประมาณราคาที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากท่าน
ใดมีข้อสงสัยก็สอบถามได้ครับ 

นายศักดิ์ดา -  การชี้แจงของ ผอ.กองช่าง ชัดเจนครับ ก็อยากเห็นเนื้องานให้ออกมาท าให้ดีที่สุด อยากเห็น
ห้องน้ าของเทศบาลถูกสุขลักษณะเหมือนห้องน้ าปั๊มครับอย่าไปยึดติดราคา สี่แสนบาทผมว่าไม่พอครับ 
หลังคาก็ไม่ได้ท า เดี๋ยวหลังคาเสียก็ซ่อมหลังคาอีก 

นายกเทศมนตรี -  ณ เวลานี้ งบประมาณมีแค่นี้ ขอท าก่อนครับ หากมีงบประมาณมาใหม่ จะท าใหม่ครับ วันนี้ขอ
ปรับปรุงให้มันดีก่อนครับ จะท าให้ดีกว่าห้องน้ าปั๊มน้ ามันแน่นอนครับ 

ปลัดเทศบาล -  ผมได้แนะน า ผอ.กองช่างว่า ขอให้ปรับปรุงแล้วให้เหมือนห้องน้ าในห้างสรรพสินค้าเลย แต่เรามี
ปัญหาเรื่องบ่อซึม บ่อเกรอะ เพราะน้ าจากนาข้าง ๆ มันเข้าไปในบ่อซึม บ่อเกรอะ แต่ทาง ผอ.กองช่าง
บอกว่า เอาถัง บ าบัดน้ าเสีย (ถัง SAT) มาท าเป็นบ่อเกรอะ บ่อซึม  น้ าข้างในไม่ออก น้ าจากข้างนอก
ก็ไม่เข้า หากเต็มถังก็สูบออกครับ ผมได้แนะน าให้กองช่างได้เขียนแบบห้องน้ าให้เหมือนในห้าง   
สรรพสิ้นค้าที่ดังๆ ในประเทศไทย จะได้บริการประชาชนอย่างดี เพราะมีประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ 
มาใช้เยอะมาก และก็ไม่น้อยหน้าส่วนราชการอ่ืนเลย และทางกองช่างก็ได้เขียนแบบก็เหมือนห้องน้ า
ในห้างสรรพสิ้นค้าที่ใหญ่ใหญ่ ๆ ดัง ๆแล้วครับ 

นายปริญญา -  ตามท่ีท่านนายกฯ ชี้แจง ขอซ่อมครั้งนี้อีกที หากท าไปแล้วไม่ดีก็จะท าใหม่อีก เสียดายงบประมาณ
นะครับ หากท าใหม่หมดจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ 

นายนเรศน ์ -  เห็นด้วยกับ สท.ปริญญาครับ เงินงบประมาณสี่แสนบาทได้เนื้องานไม่มาก หากสร้างใหม่ไม่ดีกว่า
หรือครับ รีโนเวทของเดิม โครงสร้างเดิม หลังคาเดิมก็เสียอีกต้องปรับปรุงอีก สร้างใหม่ดีกว่าครับ 

นายกเทศมนตรี -  ตามยุทธศาสตร์ผมคิดไว้ว่าจะท ารั้ว ท าห้องน้ า ห้องประชุม ในเทศบาลนะครับ เพราะมีประชาชน 
หน่วยงานต่าง ๆ มาใช้เยอะมาก ครั้งนี้ผมเสนอปรับปรุงห้องน้ ามาก่อน ครั้งก่อนห้องประชุมผมเสนอ
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มาท่านก็ตัดงบประมาณทิ้ง ไม่มีแอร์นะครับ อากาศก็ร้อนมาก วันนี้เสนอปรับปรุงห้องน้ ามาท่านก็จะ
ให้ท าใหม่อีก  

ปลัดเทศบาล - ผอ.กองช่างก็ได้ชี้แจงแล้ว  ผมเองก็ได้ชี้แจงแล้วว่าห้องน้ าที่ได้ปรับปรุงนี้  เหมือนกับห้องน้ าใน
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ดังๆ ในประเทศไทย ท่านก็ไม่เห็นด้วย และดูสภาพห้องน้ าของเทศบาลใน
ปัจจุบันนี้มันใช้ได้ที่ไหนกัน มีประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ มาใช้เยอะมาก หากท่านสมาชิกสภา ฯ 
ต้องการจะสร้างใหม่หรือรื้อของเก่าทิ้งก็ได้ ผมยังมีเงินเหลือจ่ายจากรายการต่าง ๆในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปี ๒๕๖๑ อีกหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาท มาท าห้องน้ าเทศบาล ยังพอมีเวลา   
ที่กองช่างจะได้เขียนแบบและประมาณราคาก่อสร้าง และมีระยะเวลาเหลือในสมัยประชุมนี้อีก ก็ได้
นะครับ 

ประธานสภา -  ท่านจะเอาห้องน้ าใหม่ใช้งบประมาณเป็นล้าน แล้วท่านไม่ห่วงชาวบ้านหรือครับ หากเกิด
เหตุการณ์อะไรขึ้นมา พ่ีน้องชาวบ้านเดือดร้อนอีกหลายอย่างจะเอาเงินที่ไหนไปท า ท่านจะเอาชนะ
อย่างเดียวไม่ได้นะครับ 

 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
 

  -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 
 

  -  ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  จ านวน
เงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท เห็นชอบ  -  เสียง, ไม่เห็นชอบ ๘ เสียง, งดออกเสียง ๔ เสียง 

นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
มาตั้งเป็นรายการใหม่ (ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการที่ ๓ ดังต่อไปนี้ 

   รายการที่ ๓   โครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน บ้าน
แพะดอนสัก หมู่ ๕ จ านวน ๔๕,๘๐๐.-บาท เนื่องจากว่าศูนย์ อสม.บ้านแพะดอนสัก ไม่มีเพดาน   
ท าให้นกเข้าไปอาศัย งบประมาณที่เคยซ่อมไปไม่เพียงพอ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่  เพ่ือปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุข   
มูลฐานประจ าหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕  ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ เพ่ือขอให้สภา    
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนลด  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ๓. ประเภทเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จ านวน ๑๐,๐๙๒,๐๐๐.-บาท 

    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน       ๗๔,๓๐๐.-บาท  
    โอนลดครั้งนี้    จ านวน       ๔๕,๘๐๐.-บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน         ๒๘,๕๐๐.-บาท  
 

   โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) ๑.๓.๖ โครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ จ านวน ๔๕,๘๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ ปริมาณงาน ปรับปรุงติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด
มีอลูมีเนี่ยมฟลอยล์ หนา ๙ มิลลิเมตร โครงเคร่าอลูมีเนียม, งานติดตั้งฝ้ากระเบื้องซีเมนต์ใยหิน
ระบายอากาศ หนา ๖ มิลลิเมตร โครงเคร่าอลูมีเนียม และงานติดตั้งแผ่นกันนก พีวีซี ส าเร็จรูป    



~ ๙ ~ 
 

จุดพิกัดโครงการ ละติจูด ๑๘° ๑๙ ́ ๕๙.๒๕˝ ลองติจูด ๙๙° ๒๑ ́ ๕๒.๓๑˝  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๙๘ ล าดับที่ ๓๓  

 

ประธานสภา -  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปราย 
 

นายศักดิ์ดา -  ผมเห็นชอบกับโครงการนี้ครับ งานของ อสม. เป็นงานที่ดูแลพ่ีน้องชาวบ้าน งบประมาณที่ให้ก็    
ไม่มาก พ่ีน้อง อสม. ก็ท างานให้พ่ีน้องชาวบ้านมาด้วยดี เห็นชอบอย่างยิ่งกับเงินงบประมาณตรงนี้
เป็นการร่วมกันบูรณาการงานสาธารณสุขกับพ่ีน้องชาวบ้านเรา 

 

นางสุภาภรณ์ -  เห็นชอบกับโครงการนี้มาก เนื่องจากศูนย์ อสม. บ้านแพะไม่มีฝ้าเพดาน เวลา อสม. มาท างาน ก็เจอ
สิ่งสกปรก เนื่องจากนกเข้าไปอาศัยอยู่ ขี้นกก็ตกลงมาที่พ้ืน กลัวว่าจะเกิดโรคระบาด 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุม 

  -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

  -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อตั้ง
เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน บ้านแพะ
ดอนสัก หมู่ ๕ จ านวนเงิน ๔๕,๘๐๐.-บาท ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง 
–ไม่มี- 

  ๔.๒  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ พร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รายการ  (ประเภทท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

   ๔.๒.๑  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ ๖ จ านวน 
๘๔๕,๔๐๐.-บาท 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ พร้อมแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รายการ  
(ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ ๖ 
จ านวน ๘๔๕,๔๐๐.-บาท ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเพ่ือให้สภาได้พิจารณาลงมต ิ

นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ พร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รายการ  (ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ ๖ จ านวน ๘๔๕,๔๐๐.-บาท เนื่องจากว่า โครงการนี้มีการเพ่ิม
เนื้องาน คือบ่อพักน้ า แต่ปริมาณงานไม่เปลี่ยน ตามความเห็นของส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดล าปาง และงบประมาณมีการเพ่ิมขึ้นอีกจากเดิม จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณ
พร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ ๖ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ เพ่ือขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง  ๔. ประเภทเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จ านวน  ๓,๓๑๒,๐๐๐.-บาท 

    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน     ๕๑๘,๔๐๐.-บาท  
    โอนลดครั้งนี้    จ านวน     ๑๒๘,๘๐๐.-บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน       ๓๘๙,๖๐๐.-บาท  



~ ๑๐ ~ 
 
   ค าชี้แจงเดิม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
๑.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ ๖ จ านวน ๗๑๖,๖๐๐.-บาทเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ ๖ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ 
เมตร และวางท่อระบายน้ าลอดถนน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ เมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๗๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน ๙ บ่อ (สายล าเหมืองศาลเจ้าปู่
บ้านถึงถนนใหญ่) จุดเริ่มต้นที่พิกัด N.๒๐๒๖๐๑๗ E.๕๓๗๕๖๔ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N.๒๐๒๖๐๒๔ E.
๕๓๗๖๔๓ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯตามแผนพัฒนา 
สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑๘๖ (๕)  

 

   ค าชี้แจงใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
๑.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ ๖ จ านวน ๘๔๕,๔๐๐.-บาทเพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ ๖ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๓๑๙.๘๔ ตารางเมตร (หักพื้นท่ีบ่อพักขนาด 
๑.๓๔x๑.๓๔ เมตร จ านวน ๙ บ่อ) (สายล าเหมืองศาลเจ้าปู่บ้านถึงถนนใหญ่)จุดเริ่มต้นที่พิกัด N.
๒๐๒๖๐๑๗ E.๕๓๗๕๖๔ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N.๒๐๒๖๐๒๔ E.๕๓๗๖๔๓ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท) พร้อมป้ายมาตรฐานฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) หน้า ๑๘๖ (๕)  

 

ประธานสภา -  ขอเชิญท่าน ผอ.กองช่างได้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาได้รับทราบและเชิญท่านสมาชิกได้อภิปราย 
 

นายทวิช -  สืบเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลได้ตั้งงบประมาณ
ก่อสร้างถนน คสล. สายปู่ เจ้าบ้าน บ้านขามแดง หมู่  ๖ ขนาดกว้าง ๔ เมตร งบประมาณ 
๗๑๖,๖๐๐.-บาท ปัจจุบันตามระเบียบพัสดุฯ ปี ๒๕๖๐ โครงสร้างที่คงทนถาวรต้องมีวิศวกรรับรอง
แบบแปลนในการก่อสร้าง  ทางกองช่างจึงได้ท าหนังสือไปยังส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ล าปาง เพ่ือขอให้วิศวกรได้รับรองแบบ ซึ่งส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปางได้แจ้งมาให้
แก้ไขแบบแปลน โดยให้เพ่ิมเนื้อใน ปริมาณงานไม่เปลี่ยน คือให้เพ่ิมบ่อพักน้ า จาก ๙ เป็น ๑๒ 
มิลลิเมตร ส่วนลูกรัง   ที่ถมข้างท่อจากลูกรังให้ใช้ทราย  ซึ่งราคาทรายมันแพงกว่าลูกรัง จึงต้องใช้
งบประมาณเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๔๕,๔๐๐.-บาท  ใช้เงินเพิ่มมาอีก  ๑๒๘,๘๐๐.- บาท  

 

นายกเทศมนตรี -  คือมีการเปลี่ยนแปลงแบบเล็กน้อย จากท่ีส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปางให้เปลี่ยน 
ท าให้งบประมาณเพ่ิมมาอีกแสนกว่าบาทครับ 

 

นางสมพร -  โครงการนี้ตามที่สภาผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
จึงเห็นชอบกับโครงการนี้ และเห็นชอบกับการกันเงินงบประมาณโครงการนี้เพ่ือไม่ให้โครงการนี้ตกไป 

 

นายสมยศ -  ผมขอสอบถาม ผมไม่เข้าใจตรงพ้ืนที่ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า เดิม ๓๓๖ ตารางเมตร แต่ใหม่ ๓๑๙.๘๔ 
ตารางเมตร 

 

นายทวิช -  ทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปางให้ตัดพื้นที่ปากบ่อออกครับ 
 

นายสมยศ -  ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งครับ 



~ ๑๑ ~ 
 
นายสุพรรณ -  ผมเห็นชอบกับโครงการนี้ครับ เพราะเงินงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นเพ่ิมอีกเล็กน้อยเนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงแบบแปลน 

 ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในท่ีประชุม 

  -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

  -  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเพิ่ม พร้อมแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รายการ 
(ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ ๖ 
จ านวน ๘๔๕,๔๐๐.-บาท ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 

 

 ๔.๓ ญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙  
(ประเภทครุภัณฑ์ จ านวน ๗ รายการ) (ประเภทท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  ๗ รายการ) 
  ๔.๓ .๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๘๘,๐๐๐.-บาท 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

   ๔.๓.๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน ๑๗,๐๐๐.-บาท 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)   

   ๔.๓.๓ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน ๗,๗๐๐.-บาท (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลังงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  

   ๔.๓.๔  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑  จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)  

   ๔.๓.๕ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท       
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  

   ๔.๓.๖  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน ๗,๗๐๐.-บาท (แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  

   ๔.๓.๗  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท 
(แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)  

   ๔.๓.๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตบ้าน      
หัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๗๔,๘๐๐.-บาท (แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
(กองช่าง) 



~ ๑๒ ~ 
 
   ๔.๓.๙  โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวน ๖๘๑,๒๐๐.-บาท 

(แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) 

   ๔.๓.๑๐  โครงการปรับปรุงฝายปิ้ง จ านวน ๑๓๕,๙๐๐.-บาท แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๓ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 

   ๔.๓.๑๑  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต      
เสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน ๑๖๐,๖๐๐.-บาท (หากสภาอนุมัติโอนเงินตั้งเป็นรายการ
ใหม่ ตามระเบียบวาระข้อ ๔.๑.๑) 

   ๔.๓.๑๒  โครงการปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
(หากสภาอนุมัติโอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบวาระข้อ ๔.๑.๒) 

 ๔.๓.๑๓  โครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน บ้านแพะ
ดอนสัก หมู่ ๕ จ านวน ๔๕,๘๐๐.-บาท (หากสภาอนุมัติโอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบ
วาระข้อ ๔.๑.๓) 

   ๔.๓ .๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ ๖ จ านวน 
๘๔๕,๔๐๐.-บาท (หากสภาอนุมัติให้โอนเงินพร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายฯ ตามระเบียบวาระข้อ ๔.๒.๑ 

 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน           
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (ประเภทครุภัณฑ์ จ านวน ๗ รายการ) (ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน  ๗ รายการ) ตามระเบียบวารที่ ๔.๓ แต่มีเง่ือนไขอยู่ ๔  โครงการคือ 

    ๔.๓.๑๑  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน ๑๖๐,๖๐๐.-บาท หากสภาอนุมัติโอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่ 
ตามระเบียบวาระข้อ ๔.๑.๓ และสภาได้พิจารณาอนุมัติแล้ว จึงขอกันเงินตามระเบียบ ฯ ใน
วาระนี้ด้วย 

   ๔.๓.๑๒  โครงการปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
หากสภาอนุมัติโอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบวาระข้อ ๔.๑.๒  แต่โครงการนี้สภามีมติ
ไม่อนุมัติให้ตั้งเป็นรายการใหม่ จึงตัดรายการนี้ออกไป 

   ๔.๓.๑๓  โครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน บ้านแพะ
ดอนสัก หมู่ ๕ จ านวน ๔๕,๘๐๐.-บาท หากสภาอนุมัติโอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบ
วาระข้อ ๔.๑.๓ และสภาได้พิจารณาอนุมัติแล้ว จึงขอกันเงินตามระเบียบ ฯ ในวาระนี้ด้วย 

   ๔.๓.๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ ๖ จ านวน ๘๔๕,๔๐๐.-
บาท หากสภาอนุมัติให้โอนเงินพร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ตาม
ระเบียบวาระข้อ ๔.๒.๑และสภาได้พิจารณาอนุมัติแล้ว จึงขอกันเงินตามระเบียบ ฯ ในวาระนี้ด้วย 

 

  -ที่ประชุมรับทราบ 
 

ประธานสภา - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการ
ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตาม



~ ๑๓ ~ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ รวมทั้งหมดเป็น ๑๓  
รายการนั้นแยกประเภทครุภัณฑ์ จ านวน ๗ รายการ เนื่องจากว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดล าปางก่อน จึงจะ
ด าเนินการจัดซื้อได้ และตามระเบียบพัสดุใหม่  และคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของจังหวัดล าปาง ได้พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ จึงไม่สามารถจัดซื้อ 
และก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ จึงให้สภาได้พิจารณากันเงินตามระเบียบ  ซึ่งมีรายการดังนี ้

   รายการที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑  จ านวน ๘๘,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๔ ชุด ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท 
ส าหรับใช้ในงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จ านวน ๑ หน่วย โดย
มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

      ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๘ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ 

     ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz 

   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
     ๑) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด     

ไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 
     ๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า     
๑ GB หรือ 

     ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 
Graphics ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า     

๑ TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด    

ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
  อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๓๔๓ (๑) 

 



~ ๑๔ ~ 
 
   รายการที่ ๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ๑.ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ๑.๓.๒ เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน ๑๗,๐๐๐.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท 
ส าหรับใช้ในส านักปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐  Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) 
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า และ สี) ได้ 
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
   - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
   - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
   - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 

๒๕๐ แผ่น อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๓๔๓ (๒) 

 

   รายการที่ ๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ๑.๒.๑ เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก ( Inkjet) จ านวน ๗,๗๐๐.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๗,๗๐๐ บาท ส าหรับใช้ในกองคลัง
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ 

   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

   - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi หรือ ๑,๒๐๐x๔,๘๐๐ dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๓๓ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๕ ภาพต่อ

นาที (ipm) 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๐ ภาพต่อนาที (ipm) 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า-สี) ได ้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 



~ ๑๕ ~ 
 

  - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
  - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้
   - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 

๑๐๐ แผ่น 
  อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๓๔๖ (๒) 

 

   รายการที่ ๔ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) ๑.๒.๑ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑  จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๑ ชุด ๆ 
ละ ๒๒,๐๐๐ บาท ส าหรับใช้ในงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ 

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จ านวน ๑ หน่วย โดย
มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

      ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB    
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๘ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ 

     ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz 

   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
     ๑) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด     

ไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 
     ๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า     
๑ GB หรือ 

     ๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 
Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ 

TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด    

ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 



~ ๑๖ ~ 
 
  อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๓๔๓ (๑) 

 

   รายการที่ ๕ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 
  ๑.๓.๑  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
  ค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  
  จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท ส าหรับใช้ในงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมี 
  คุณลักษณะพื้นฐาน คือ 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จ านวน ๑ หน่วย   

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
      ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดย

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๘ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ 

     ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz 

   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
     ๑) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด     

ไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 
     ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ 
GB หรือ 

     ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 
Graphics ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ 

TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด    

ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
  อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) หน้า ๓๔๓ (๑) 

   

   รายการที่ ๖ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 
๑.๓.๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน ๗,๗๐๐.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า



~ ๑๗ ~ 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๗,๗๐๐ บาท 
ส าหรับใช้ในกองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ 
  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

   - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi หรือ ๑,๒๐๐x๔,๘๐๐ dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๓๓ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๕ ภาพต่อ

นาที (ipm) 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๐ ภาพต่อนาที (ipm) 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า-สี) ได ้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
  - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
  - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้
   - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 

๑๐๐ แผ่น 
  อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๓๕๔ (๓) 

   

   รายการที่ ๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) ๑.๒.๑ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๑ ชุด ๆ 
ละ ๒๒,๐๐๐ บาท ส าหรับใช้ในงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ 

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จ านวน ๑ หน่วย โดย
มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

      ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB   
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๘ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit)   ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ 

     ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz 

   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
     ๑) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด     

ไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 



~ ๑๘ ~ 
 

     ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า     ๑ 
GB หรือ 

     ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 
Graphics ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า     

๑ TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T 

หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่

น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
  อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๓๔๓ (๑) 

 

- ส าหรับประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน ๖  รายการที่จะขอกันเงินตามระเบียบ ฯ เนื่องจาก
 งานก่อสร้าง ตามมาตรา ๔  แห่งพ.ร.บ.การจัดซื้อจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องมี
 วิศวกรในการรับรองแบบแปลน ซึ่ งเทศบาลเราไม่มีวิศวกร จึงต้องขอความอนุเคราะห์ไปยัง
 หน่วยงานอื่น หลายหน่วยงานบางหน่วยงานไม่สามารถสนับสนุนได้เนื่องจากงานของเขาก็มากพออยู่  
 จึงไม่ให้การสนับสนุนวิศวกรได้  ท าให้งานก่อสร้างจึงล่าช้าไป ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ใน
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงต้องขอกันเงินในโครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันดังกล่าว ประกอบกับ
 โครงการที่สภาได้พิจารณาอนุมัติให้โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่และที่ได้แก้ไขเปลี่ยนงบประมาณ
 รายจ่ายตามระเบียบวาระท่ี ๔ ดังต่อไปนี้ 
 

   รายการที่ ๘ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๒.๙ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน 
๗๔,๘๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต  
บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ปริมาณงาน กว้างในราง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว
รวม ๕๓.๐๐ เมตร (สายหน้าสวนนางรสวรรณ ยางนอก) จุดเริ่มต้นที่พิกัด N.๒๐๒๔๙๗๔ E.
๕๓๗๙๗๐ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N.๒๐๒๔๙๗๑ E.๕๓๗๙๓๐ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๒๒๙ (๓) 

 

   รายการที่ ๙ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๒.๑๒ 
โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวน ๖๘๑,๒๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวาง
ท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว 
ยาว ๒,๓๐๐ เมตร (สายประปาหมู่บ้านส่งเข้าถึงในหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้นที่พิกัด N.๒๐๒๗๖๐๖        



~ ๑๙ ~ 
 

E.๕๓๗๖๕๑ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N.๒๐๒๗๙๗๖ E.๕๓๗๙๔๗ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล     
ห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑๘๐ (๑)   

 

   รายการที่ ๑๐ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) ๑.๓.๓ โครงการปรับปรุงฝายปิ้ง จ านวน ๑๓๕,๙๐๐.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงฝายปิ้ง จ านวน  ๔ จุด ปริมาณงาน งานรื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, วัสดุกั้นฝาย 
งานถากถาง งานคอนกรีตดาด หนา ๐.๐๕ เมตร งานคอนกรีตโครงสร้าง งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
งานบานระบายทดน้ าจุดพิกัดโครงการ ละติจูด ๑๘° ๒๑   ๓๗.๐๑˝ ลองติจูด ๙๐° ๑๙   ๕๒.๘๑˝ 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ  ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง   
ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๕๗ ล าดับที่ ๑ 

 

   รายการที่ ๑๑ รายการนี้เป็นโครงการที่สภาได้พิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ๑. ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๒.๑๓ โครงการก่อสร้าง   
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน 
๑๖๐,๖๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ ๗ ปริมาณงาน รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ 
เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ – ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๓๓ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๗ 
เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร จ านวน ๓ บ่อพัก (ซอยบ้านใหม่) จุดเริ่มต้นที่พิกัด 
ละติจูด ๑๘° ๒๐ ́ ๒๕˝ ลองติจูด ๙๙° ๒๑ ́ ๑๐˝ จุดสิ้นสุดที่พิกัด ละติจูด ๑๘° ๒๐ ́ ๓๒˝ ลองติจูด 
๙๙° ๒๑ ́ ๘˝ ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.  (กรมทางหลวงชนบท) พร้อมป้ายมาตรฐาน
ฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๓๖ ล าดับที่ ๕ 

  

  รายการที่ ๑๒ รายการนี้เป็นโครงการที่สภาได้พิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ๑.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) ๑.๓.๖ 
โครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ จ านวน 
๔๕,๘๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน บ้าน 
แพะดอนสัก หมู่ ๕ ปริมาณงาน ปรับปรุงติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดมีอลูมีเนี่ยมฟลอยล์ หนา ๙ มิลลิเมตร 
โครงเคร่าอลูมีเนียม, งานติดตั้งฝ้ากระเบื้องซีเมนต์ใยหินระบายอากาศ หนา ๖ มิลลิเมตร โครงเคร่า
อลูมีเนียม และงานติดตั้งแผ่นกันนก พีวีซี ส าเร็จรูป จุดพิกัดโครงการ ละติจูด ๑๘° ๑๙ ́ ๕๙.๒๕˝ 
ลองติจูด ๙๙° ๒๑  ́๕๒.๓๑˝ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๙๘ ล าดับที่ ๓๓ 
 

   รายการที่ ๑๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
๑.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ ๖ จ านวน ๘๔๕,๔๐๐.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ ๖ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
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ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๙.๘๔ ตารางเมตร (หักพ้ืนที่บ่อพัก
ขนาด ๑.๓๔x๑.๓๔ เมตร จ านวน ๙ บ่อ) (สายล าเหมืองศาลเจ้าปู่บ้านถึงถนนใหญ่)จุดเริ่มต้นที่พิกัด 
N.๒๐๒๖๐๑๗ E.๕๓๗๕๖๔ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N.๒๐๒๖๐๒๔ E.๕๓๗๖๔๓ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท) พร้อมป้ายมาตรฐานฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
หน้า ๑๘๖ (๕) 

ปลัดเทศบาล - การขอกันเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๑๓  รายการดังกล่าวข้างต้น 
ตามท่ีนายกฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ โครงการที่นายกเทศมนตรีขออนุมัติจากสภาเทศบาลเพ่ือขอกันเงิน
งบประมาณ เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ปีงบประมาณนี้มีทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ ตัดโครงการ
ปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลออกเนื่องจากสภาไม่เห็นชอบให้โอนเงินมาตั้งเป็นรายใหม่ ที่เหลือ เป็น
อ านาจของสภา ส่วนใหญ่จะเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
สรรหาคอมพิวเตอร์ของจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน๒๕๖๑ นี้เองครับ จึงก่อหนี้ผูกพันยังไม่ทัน 
ต้องขอกันเงินงบประมาณไว้ ส่วนโครงการอื่น เนื่องจากต้องมีวิศวกรรับรองแบบ จึงต้องขอกันเงินไว้ 
ปีที่ผ่านมาระเบียบพัสดุฉบับใหม่ บังคับให้มีวิศวกรรับรองแบบ วิศวกรที่เราความอนุเคราะห์ไปก่อน
จะรับรองแบบก็ต้องมาดูพ้ืนที่ก่อน ส่วนโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านแม่ฮาว ณ ขณะนี้
ทางกองคลังก าลังตรวจสอบในเรื่องของรายรับ – รายจ่าย, งบก าไรขาดทุน ของคณะกรรมการ
กิจการประปาหมู่บ้านประปาหมู่บ้าน ว่าได้ขาดทุนจริงหรือไม่ หากมีก าไรคณะกรรมการกิจการ
ประปาหมู่บ้านจะต้องน าเงินที่ได้ก าไรจากการด าเนินงานกิจการประปาหมู่บ้านมาสมทบกับ
งบประมาณของทางเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมูบ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๑ กรณีที่สวนหนึ่งสวนใดของระบบประปา
ช ารุดเสียหายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการซอมแซมและบ ารุงรักษา เวนแตกรณีที่สวนหนึ่ง
ส่วนใดของระบบประปาช ารุดเสียหายจนเกินความสามารถของคณะกรรมการในการซอมแซมและ
บ ารุงรักษาใหถือเปนหนาที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาซอมแซมและบ ารุงรักษาให้
ระบบประปาสามารถใช้การได้อยู่เสมอ ดังนั้นเทศบาลก็ต้องตรวจสอบว่าคณะกรรมการได้ด าเนินการ
นั้น มีก าไรหรือขาดทุน อีกอย่างหากเทศบาลจะรับโอนกิจการประปาจะต้องท างบเฉพาะการ จะต้อง
ท าในเชื่องเดือนสิงหาคมเหมือนท างบประมาณรายจ่ายทั่วไป ซึ่งมันผ่านไปแล้ว จึงยังรับโอนกิจการ
ประปาไม่ได้ อาจจะต้องรอปีหน้า ส่วนงบรับ -จ่าย ทางหมู่บ้านท ามาก็ไม่ชัดเจน เอกสารมีแค่ใบสรุป
มาแผ่นเดียว จึงยังท าอะไรไม่ได ้จึงชี้แจงมาเพ่ือได้รับทราบ 

นายสมยศ -  เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ท าไม         
เงินงบประมาณเข้ามาท่านไม่ซื้อเลยครับ ท่านบอกว่าส าคัญแต่ท าไมไม่ซื้อครับ 

ปลัดเทศบาล -  การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดล าปาง ก่อนครับ จึงจะซื้อได้เจ้าหน้าที่พัสดุของ
เทศบาลไปชี้แจงมาหลายครั้งแล้วครับ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติเมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  นี้ครับ
จึงจัดซื้อไม่ทัน 

นายกเทศมนตรี -  การจัดซื้อทุกอย่าง ปัจจุบันมีทั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด มีทั้ง สตง . เข้ามาตรวจสอบ มันจึง  
ท าให้เกิดความล่าช้า จึงขอให้สภาได้พิจารณากันเงินงบประมาณด้วยครับ 

นายสุพรรณ -  ผมอยากทราบของบ้านหัวหนอง งบประมาณที่ใช้นิดเดียวท าไมไม่ท าให้ครับ และอีกรายการที่ให้
ช่างไปส ารวจ ท าไมท่านไม่ขอโอนเงินมาตั้งเป็นรายการใหม่ 
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นายกเทศมนตรี -  ตามรายการกันเงินคือ หาผู้รับจ้างไม่ได้ เพราะเขาบอกว่าขาดทุน จึงขอกันเงินไว้ก่อน หากไม่ได้

ท าจริง ๆ อาจจะขอเพ่ิมวงเงินและให้สภาพิจารณาอีกครั้ง ส่วนอีกโครงการให้ ผอ.ช่างอธิบายครับ 

นายปริญญา -  โครงการบ้านหัวหนอง ท่านว่าไม่มีคนรับจ้างท า ท าไมไม่โอนเงินมาเพ่ิมเหมือนบ้านขามแดงครับ 

นายกเทศมนตรี -  คือวิศวกรได้รับรองแบบมาแล้ว และบอกว่าสามารถท าได้ แต่ผู้รับจ้างบอกว่าท าไม่ได้ ขาดทุน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะหาวิธีแก้ไขครับ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

-  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม  

-  จึงขอมติในท่ีประชุม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ   ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ จ านวน ๑๓ รายการ (ประเภทครุภัณฑ์ จ านวน ๗ รายการ) ประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน  ๖ รายการ) ดังนี้ 
  ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๘๘,๐๐๐.-บาท (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

   ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน ๑๗,๐๐๐.-บาท 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)   

   ๓.  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน ๗,๗๐๐.-บาท  ( แผนงาน
บริหาร งานทั่วไปงานบริหารงานคลังงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  

   ๔.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑  จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)  

   ๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท            
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  

   ๖. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน ๗,๗๐๐.-บาท (แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  

   ๗.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท 
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)  

   ๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตบ้าน        
หัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๗๔,๘๐๐.-บาท (แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าก่อสร้าง              
สิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
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   ๙. โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวน ๖๘๑,๒๐๐.-บาท 

(แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) 

   ๑๐. โครงการปรับปรุงฝายปิ้ง จ านวน ๑๓๕,๙๐๐.-บาท แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๓ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 

   ๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปันง้าว หมู่ ๗ จ านวน ๑๖๐,๖๐๐.-บาท (หากสภาอนุมัติโอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่ ตาม
ระเบียบวาระข้อ ๔.๑.๑) 

   ๑๒. โครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน บ้านแพะ  
ดอนสัก หมู่ ๕ จ านวน ๔๕,๘๐๐.-บาท (หากสภาอนุมัติโอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่ ตาม
ระเบียบวาระข้อ ๔.๑.๓) 

   ๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ ๖ จ านวน ๘๔๕,๔๐๐.-
บาท (หากสภาอนุมัติให้โอนเงินพร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ตาม
ระเบียบวาระข้อ ๔.๒.๑) 

  ด้วยเสียง ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง  -ไม่มี- 

 ๔.๔ ญัตติการพิจารณามอบหมายคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน ๒  คน 

ประธานสภา -  ด้วยเทศบาลได้รับแจ้งจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ว่าได้ยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯ พ.ศ.๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ และได้ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งสภาฯ ต้องมอบหมายคัดเลือก
สมาชิสภา จ านวน ๒ คนเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล ให้ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้เสนอตัวแทนสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลและขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่านครบั 

นายนเรศน ์ -  ผมขอเสนอ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ ๑ ครับ 

 -  ผู้รับรอง  นายศักดิ์ดา  อุปค า และ นางสมพร  สีเขียว 

ประธานสภา -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม ่

  -  ไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

  -  นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  เป็นผู้ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ ๑ 

ประธานสภา -  ต่อไปจะคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ ๒ และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่านครับ 

นายสมยศ -  ผมขอเสนอ นางสาวอรกาญจน์ ปงกา  เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ ๒ ครับ 



~ ๒๓ ~ 
 
 -  ผู้รับรอง  นายสุพรรณ ทรายหล้า และ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ 

  -  ไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

  -  นางสาวอรกาญจน์ ปงกา เป็นผู้ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ ๒ 

 ประธานสภา -  สรุปตัวแทนสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน ๒ ท่าน คือ นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
และนางสาวอรกาญจน์  ปงกา สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

ประธานสภา - ขอแนะน าเจ้าหน้าที่มาใหม่ครับ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ขอเชิญน้องวิไล แนะน าตัวครับ 

นางสาววิไล - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร
เทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววิไล  ทรายแก่น มาปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เดิมเป็นพยาบาล ประจ าอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง  มาปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ค่ะ ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมท างานกับเทศบาล และได้รับใช้พ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลค่ะ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ 

นายปริญญา -  ขอติดตามเรื่องการซ่อมแซมสุสานบ้านปันง้าวว่าไปถึงไหนแล้วครับ ที่ผ่านมาไม่มีการด าเนินการ
อะไรเลย 

นายสุพรรณ -  ใช่แล้วครับ สุสานก็เป็นของหมู่บ้านท่านนายกฯ นะครับ ท าไมไม่ท าครับ สี่ปีแล้วครับ ชาวบ้านก็
ฝากถามมา ท าไมไม่ท าเลยไม่ต้องจ้างครับ 

นายกเทศมนตรี -  ขอบคุณครับส าหรับค าถามนี้ อย่างที่ทราบครับเป็นไปตามระเบียบ ทางผู้ใหญ่บ้านก็ว่าจะระดม
เงินมาช่วยกันซ่อมแซม ก็ยังไม่เห็นว่าอย่างไรครับ 

ปลัดเทศบาล -  มันไม่ง่ายนะครับกรณีนี้ เงินค้ าประกันสัญญาต้องฟ้องศาลก่อน ผู้รับจ้างเขารับปากจะมาท าให้แต่
ก็ไม่มาท า เราจะท าก็ท าไม่ได้ ผิดระเบียบ ต้องฟ้องศาลเพ่ือริบเงินค้ าประกันสัญญา จะให้นิติกรท า
เรื่องฟ้องศาลเลยครับ เราไม่มีความรู้ด้านนี้ต้องรอนิติกรก่อนครับ ต้องให้ศาลสั่งริบเงินค้ าประกัน
สัญญาก่อนถึงจะซ่อมแซมได้ 

นายปริญญา -  ผมจ าได้ว่า จะฟ้องศาลเมื่อปีที่แล้ว ผ่านไปเป็นปีแล้วครับ ขอให้จัดการเลยครับ เอาใจชาวบ้าน    
นะครับ อย่าเอาใจผู้รับเหมา เอาตามระเบียบเลยครับ 

นายศักดิ์ดา -  ถนนเส้นบ้านนางนิตยา – บ้านนายเลิศ ตันตา จะขอฝากทางบริหารครั้งสุดท้ายครับ ช่วยซ่อมแซม
ให้ด้วยครับ ผมรู้มาว่าทางบ้านแม่ฮาวจะมีคนมาร้องเรียนแล้วครับ ผมบอกท่านก่อน ไม่อยากให้เกิด
เรื่องร้องเรียน ไม่อยากให้มีทหาร มีเจ้าหน้าที่ปกครองมาลงพ้ืนที่ ขอติดตามครับ ค าร้องก็เขียนมา
หลายครั้งแล้วครับ งบประมาณสองแสนกว่าบาท อยู่ที่ ผอ.กองช่างครับ ผมจะไม่เขียนค าร้องแล้ว
ครับ ต่อไปหากท่านไม่ท าให้ เกิดมีคนมาร้องเรียน ให้ท่านแก้ปัญหาเอง 

นายกเทศมนตรี -  หากชาวบ้านเดือดร้อนจริง ให้ประชุมหมู่บ้านมา ผมจะจ่ายขาดเงินสะสมให้ประมาณเดือน
ธันวาคมครับ หากเร่งด่วนรอไม่ได้ ก็จะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญให้ โอนเงินมาตั้งเป็นรายการใหม่
เลยครับ 



~ ๒๔ ~ 
 
นายวสันติ์ -  ถนนเส้นบ้านลุงเลิศ เนื่องจากเมื่อก่อนไม่มีในแผนพัฒนาของเทศบาล แต่ปีนี้หมู่บ้านได้ขอปรับ

แผนฯ มาแล้วครับ มีในแผนพัฒนาของเทศบาลแล้วครับ ผมจะประชุมชาวบ้าน แล้วแจ้งมาที่
เทศบาลให้เทศบาลด าเนินการต่อครับ 

นายนเรศน ์ -  ถนนเส้นนี้เราได้น าเข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แล้วนะครับ งบประมาณปีหน้าเข้ามาก็ท าเลยครับ  

นายกเทศมนตรี -  ครับ หากเงินงบประมาณเข้ามาจะท าให้เร่งด่วนเลยครับ ชัดเจนดีครับ 

นายศักดิ์ดา -  โครงการนี้มีในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ แล้ว ท่านไปเปิดดูนะครับ ท่านคิดจะ 
จ่ายขาดเงินสะสมอย่างเดียว แล้วท่านทราบหรือไม่ครับว่าตอนนี้เทศบาลมีเงินสะสมกี่บาท ท่านไป
เช็คดูนะครับ ก่อนจะท าอะไรดูความต้องการของชาวบ้านก่อนถึงจะท า อีกอย่างนะครับทางเข้า
เทศบาลอย่าใช้ค าว่าจากโรงสีข้าวแสงรุ่งเรืองครับ ใช้ค าว่าทางเข้าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล     
จนสุดสายดีกว่าครับ อย่าคิดแต่จะใช้เงินสะสมอย่างเดียว ชาวบ้านไม่เข้าใจกับเรานะครับเรื่องการ
จ่ายขาดเงินสะสม 

นายกเทศมนตรี -  เรื่องรางระบายน้ าทางเข้าเทศบาล ขอบคุณครับที่แนะน า เป็นทางเข้าเทศบาลด้วย ส่วนถนนบ้าน
แม่ฮาวท่านได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๒ แล้ว ไม่น่าเอามาพูดในสภาอีกนะครับ  

นายสุชาติ -  สอบถามเรื่องถนนบ้านลุงหลั่นที่วางท่อไป มันทรุดมากเลยครับ เขาฝากถามมาครับว่าเมื่อไหร่     
จะท าให้ เพราะยังอยู่ในช่วงประกันสัญญาด้วย 

นายทวิช -  ถนนลูกรังเส้นบ้านลุงหลั่น ผมท าหนังสือถึงผู้รับจ้างแล้ว เขาตอบมาว่าเขาจะเอามาใส่ให้ ส่วนถนน
ที่ สท.สุพรรณถามมา ผมไปส ารวจกับท่าน กับผู้ใหญ่บ้าน  ผมได้รับเอกสารเอามาให้เมื่อเช้านะครับ 
ผมไม่มีเอกสารยืนยันเรื่องทางสาธารณะ เพ่ิงเอามาให้เมื่อเช้าคงต้องรอปีงบประมาณหน้านะครับ 

ปลัดเทศบาล -  ต่อไปโครงการทุกโครงการเกี่ยวกับรางระบายน้ า ต่อไปหากจะท า จะไปส ารวจก่อนเอา
งบประมาณลงไป และให้ส ารวจเขตที่ดินก่อนด้วย หากเป็นทางสาธารณะแล้วต้องท าจริง ๆ เจ้าของ
บ้านต้องยอมให้ทุบสิ่งก่อสร้างทิ้ง เจอรั้วก็ต้องทุบรั้ว บ้านปางม่วงอีกนะครับ หากหนังสือตอบ
กลับมาว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ก็ท าไม่ได้นะครับ ย้ านะครับว่าทางสาธารณะต้องยอมให้ทุบทิ้ง  
นะครับ 

นายทวิช -  กรณีบ้านปันง้าว (ทางเข้าบ้าน สท.ปริญญา) มีชาวบ้านหลายคนรุกที่สาธารณะ ผมแจ้งท่านปลัด 
ท่านนายกฯ แล้ว ต้องสอบเขตที่ดินก่อน ถนนที่ท า ท าไมยังไม่เท ขอให้ท่านแจ้งชาวบ้านด้วยว่า  
สอบเขตที่สาธารณะตรงล าเหมืองอยู่ครับ และรางระบายน้ าก าลังสอบเขตอยู่ หากมีการรุกที่
สาธารณะ ชาวบ้านก็ต้องยอมนะครับ 

นายนเรศน ์ -  ถนนสายบ้านแม่ฮาว – ห้างฉัตรเหนือ ช่วยไปตรวจสอบด้วยครับ ซ่อมแซมให้ด้วยครับ 

นายดนัย -  รับปากครับว่าจะท าให้ ใช้งบประมาณสี่หมื่นกว่าบาท จะท าให้เดือนตุลาคมนะครับ 

นายกเทศมนตรี -  วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางจะมาเปิดงาน
ศาสตร์พระราชาที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าปางนะครับ การแต่งกายชุดสุภาพครับ 

 

  -  ที่ประชุมรับทราบ 

 



~ ๒๕ ~ 
 
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๒๐  น.  

 

             (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี  นิวัฒน์  ตั้งตรง ผู้บันทึกการประชุม 
                          (นิวัฒน์  ตั้งตรง) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
     

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

   (ลงชื่อ)           สมพร  สีเขียว     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นางสมพร  สีเขียว) 
      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)    สุชาติ  วงศ์สุวรรณ    กรรมการ  (ลงชื่อ)        ศักดิ์ดา  อุปค า  กรรมการ 
         (นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ)                   (นายศักดิ์ดา  อุปค า)  
        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 


