


รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 
วันพฤหัสบดี ท่ี  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. 

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้
********************************* 

 ผู้มาประชุม  
  

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1.  นายคมคาย           ไคร้โท้ง ประธานสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
2.  นายบารม ี     ดวงบาล รองประธานสภาเทศบาลเมืองแมโ่จ ้
3.  นายหน่อทอง         บุญทา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
4.  นายตา                 แบ่งบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
5.  นายเรืองฤทธ์ิ         ตาลผัด สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
6.  นายธีระชัย            ภีระคํา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
7.  นายศรีทน             ขยัน สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
8.  นางบุญศรี             อินทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
9.  นายสมควร            เสวยราช สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
10.  นายอุทัย               ขยัน สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
11.  นายศรีลา              อิ่นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
12.  นายมนู       เกี้ยว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
13.  นายประสิทธ์ิ           ดาวเรือง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
14.  นายจรลั       จอมจันทร ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
15.  นายชวาล             จันสุภา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
16.  นายสุริยะ      จันทร์ขาว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
17.  นายพงศ์ศิลป์         สมบูรณ์ชัย เลขานุการสภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้
   
   
      ผู้ไม่มาประชุม 

 - ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1) นายเอกชัย  สายหยุด  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
       นายกเทศมนตรีเมอืงแม่โจ ้
2) นายสว่าง           กานิล   รองนายกเทศมนตรีเมืองแมโ่จ ้
3) นายศรัณญ์  ใจคํา   รองนายกเทศมนตรีเมืองแมโ่จ ้
4) ดร.พิสทุธ์ิ  เนียมทรัพย ์  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
5) นายประพันธ์  ภีระคํา   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
6) นายวิรัช  จิโรจน์พงศา  ปลัดเทศบาลเมอืงแม่โจ ้         
8)     นายธงชัย  อัปการัตน์  รองปลัดเทศบาลเมืองแมโ่จ ้
9)     นายทวีศักดิ์  เติมทรัพย์ทวี  รองปลัดเทศบาลเมืองแมโ่จ ้
10) นางบัวฝ้าย  ตันคําปวน  ผู้อํานวยการกองคลงั 
11) นายถาวร  จองส่างปัน  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
12)    นายเอกราช       นิธิภัทรนนท ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
13)    นางพัชรินทร ์  สิทธิกัน   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14)    น.ส.เกศิณี   พรหมตัน  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
15)    นายศักดิเดช  สุขสีทอง  ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ ้
16)    นางสาวสาริกา ตามูลเรือน  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
17)    น.ส.ภัทรานิษฐ ์ ชมช่ืน   พนักงานจ้าง 
18)    นายหิรัญ  ปาคําวัง   พนักงานจ้าง 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
- เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระฯ 

 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัด รองปลัด ผู้อํานวยการกองทุกกอง 
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ สําหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562 ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้มี
ทั้งหมด 5 ระเบียบวาระ ได้แก่ 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้   

สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้ งที่  1 เมื่ อ วัน อังคาร  ที่  6
พฤศจิกายน 2561 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

3.1 ญัตติ ขอแจ้งยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1เมื่อวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 
2561 ในระเบียบวาระที่ 3 (3.3) ญัตติขอความเห็นชอบให้
เทศบาลเมืองแม่โจกู้้เงินกับสํานักงานกองทุนสง่เสรมิกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวน 1 โครงการ    

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม ่

4.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี 2562 
4.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2562  
และขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา67 ทวิ ตาม พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
13) พ.ศ.2552 
4.3 ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2562 
4.4 ญัตติ ขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองแม่โจ้กู้เงินกับ
สํานักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง    ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-เนื่องจากได้มีบุคลากรโอนย้ายจํานวน 3 ท่าน ได้แก่  
1.นายศักดิเดช  สุขสีทอง ตําแหน่ง ผู้จัดการสถานธนาบุบาลเทศบาลเมือง 
แม่โจ้ มาดํารงตําแหน่งตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ย้ายมาจากสถานธนานุ
บาลเทศบาลเมืองพิจิตร 
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2.นายทวีศักดิ์  เติมทรัพย์ทวี ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถ่ินระดับต้น)  ย้ายมาจากเทศบาลตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก รับโอนตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
3.นางสาวสาริกา  ตามูลเรือน ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ย้ายมา
จากเทศบาลตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รับโอนตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
- ขอเชิญพนักงานใหม่ทุกท่านแนะนําตัวต่อที่ประชุมครับ  
 

นายทวีศักดิ์  เติมทรัพย์ทวี 
รองปลัดเทศบาลฯ 

-  ผมนายทวีศักดิ์  เติมทรัพย์ทวี ตําแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ ย้ายมา
จากเทศบาลตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ก็จะมาทํางานช่วย
ท่านปลัดเต็มกําลังความสามารถ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ขอบคุณคุณ คุณทวีศักดิ์  เติมทรัพย์ทวี เชิญท่านต่อไปแนะนําตัวครับ 

นายศักดิเดช  สุขสีทอง  
ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ 

- ผมนายศักดิเดช  สุขสีทอง ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้       
ย้ายมาจากเทศบาลเมืองพิจิตร ครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ขอบคุณ คุณศักดิเดช  สุขสีทอง เชิญท่านต่อไปแนะนําตัวครับ 

นางสาวสาริกา  ตามูลเรือน 
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

-  ดิฉันนางสาวสาริกา ตามูลเรือน ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  
ย้ายมาจากเทศบาลตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โอนย้าย
มาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นคนอําเภอหางดง บ้านอยู่สันผักหวานคะ
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคะ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 
 

- ขอบคุณ คุณสาริกา  ตามูลเรือน ครับ  
- ขอบคุณทั้ง 3 ท่านครับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับครับ 
- ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครับ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
  

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญสมัยท่ี 4 
ครั้งท่ี 1 เมื่อวัน อังคาร ท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

 -  ตามที่สภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
เมื่อวัน อังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ดําเนินการตรวจสอบเรยีบรอ้ยแล้ว เพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดย
มีทั้งหมด 13 หน้า  
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นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  

-  มีท่านใดประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
-  ขอเชิญท่านชวาล  จันทร์สุภาครับ 
 

นายชวาล  จันทร์สุภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ขอกราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายชวาล  จันสุภา สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 3 ขอแก้ไขหน้า 4 วันที่ 28 กันยายน 2562 ขอแก้ไข
เป็นวันที่ 28 กันยายน 2561 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

 -  ต่อไปจะเป็นการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1เมื่อ
วัน อังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน
และขอให้เลขานุการฯ ตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 

  
นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

-  จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่รบัรองจํานวน 15 คน งดออกเสียง 2 คน 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- สรุปมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1เมื่อ
วัน อังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

 3.1 ญัตติ ขอแจ้งยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้สมัยสามัญ สมัย
ท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันพุธ ท่ี 15 สิงหาคม 2561 ในระเบียบวาระท่ี 3 (3.3) 
ญัตติขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองแม่โจ้กู้เงินกับส านักงานกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ประจ าปี 2561 จ านวน 1 โครงการ    
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  กราบเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้ขอเสนอญัตติขอแจ้งยกเลิก มติประชุมสภาเทศบาล
เมืองแม่โจ้สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 ใน
ระเบียบวาระที่ 3 (3.3) ญัตติขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองแม่โจ้กู้เงินกับ
สํานักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ประจําปี 2561 จํานวน 1 
โครงการ   ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอมอบหมายให้นายศรัณญ์  ใจคํา         
รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช้ีแจงครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ท่ านเอกชัย  ส ายหยุด  รองนายกเทศมนตรีฯรั กษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้มอบให้นายศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรีฯ 
เป็นผู้ช้ีแจงเรียนเชิญครับ 
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นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

-  กร าบ เ รี ยนท่ านประธานสภาฯ ที่ เ คารพ  กระผมศรัณญ์   ใจ คํา                
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้  ได้รับมอบจากนายเอกชัย  สายหยุดรอง
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้      
ให้เสนอ ญัตติขอแจ้งยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ มติประชุมสภา
เทศบาลเมืองแม่โจ้สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 
2561 ในระเบียบวาระที่ 3 (3.3) ญัตติขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองแม่โจกู้้
เงินกับสํานักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ประจําปี 2561 
จํานวน 1 โครงการ   เนื่องจากได้รับการประสานงานจากกองช่างว่าเนื่องจาก
ผิวจราจรบริเวณท้ายซอยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพและต้องซ่อมแซมพื้นทาง
เดิมที่ชํารุดจึงทําให้รายละเอียดและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ได้แก่ โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
ขนาดกว้าง 5.00 – 5.50 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,950ตารางเมตร และก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,195 ตาราง
เมตร พร้อมตีเส้นจราจร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยนครบาดาล หมู่ที่ 5  
ต.หนองหาร)งบประมาณ 1,100,000.-บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนบาทถ้วน) 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
เนื่องจากเทศบาลเมืองแม่โจ้มีโครงการที่จําเป็นเร่งด่วนจะต้องดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอแจ้งยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาล
เมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
จํานวน 1 รายการ ในระเบียบวาระที่ 3.3 ญัตติขอความเห็นชอบให้เทศบาล
เมืองแม่โจ้กู้เงินกับสํานักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ประจําปี 
2561 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,100,000.-บาท (หน่ึงล้านหน่ึง
แสนบาทถ้วน)  ทั้งนี้อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 
รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13  พ.ศ. 2552 มาตรา 66 (6) การกู้เงิน
เทศบาลฯ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว  
ซึ่งเป็นรายละเอียดที่จะขอยกเลิก จึงขอนําเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่าน
ไปยังสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

-  ขอบคุณท่านรองฯ ศรัณญ์  ใจคํา ครับ 
- มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  ต่อไปจะเป็นการลงมติเหน็ชอบเพื่อยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ้
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 ในระเบียบ
วาระที่ 3 (3.3) ญัตติขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองแม่โจ้กู้เงินกับสํานักงาน
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ประจําปี 2561 จ านวน 1 โครงการ  
 



- 7 - 

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนและขอให้เลขานุการฯ ตรวจนับและ
แจ้งผลการลงมติ 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

 -  จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นชอบจํานวน 16 คน งดออกเสียง 1 คน 
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 ในระเบียบวาระที่ 3  
(3.3) ญัตติขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองแม่โจ้กู้เงินกับสํานักงานกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ประจําปี 2561 จํานวน 1 โครงการ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

 4.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2562 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  กราบเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2561 ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอมอบหมายให้
นายศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช้ีแจงครับ  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ท่านเอกชัย  สายหยุด นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบให้นายศรัณญ์  ใจคํา        
รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ช้ีแจงเรียนเชิญครับ 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านกระผมนายศรัณญ์      
ใจคํา   ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี 2562 จํานวน 5 รายการ เพื่อให้รายละเอียดและคําช้ีแจงของ
งบประมาณรายจ่ายสอดคล้องกับความจําเป็นและความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 พ.ศ. 2543 หมวด 4 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ินรายละเอียดดังนี้ 
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รายการท่ี 1 
ข้อความเดิม 
-  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ 
จัดซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ขนาด 4*6 เมตร  จํานวน 10 ชุด ชุดละ 
25,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
- เสาเหล็กแป็ป ประปา คาดเหลืองเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1  ¼ นิ้ว 
ความหนา 1.80 มิลลิ เมตร สูง 3 เมตร และแผ่นเหล็กรองเสา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว  จํานวน 8 ท่อน 
  
 - ข้อต่อจั่วเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้วความหนา 1.50 
มิลลิเมตร 
   
 - คานจั่วเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ¼ นิ้ว  ความหนา 1.50 
มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร 
 
 - ข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้วความหนา 1.50 
มิลลิเมตร 
   
- คานรอบท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ¼ นิ้ว ความหนา 
1.50 มิลลิเมตร ความยาว 4 เมตร 
  
- โค้งกลอนเสริม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ¾  นิ้ว ความหนา1.50  มิลลิเมตร 
จํานวน  12 ท่อ  
 
 - ท่อโค้งเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้วความหนา 1.50  
มิลลิเมตร  
 
- ท่อเหล็กลูกตั้งเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว ความหนา 
1.50 มิลลิเมตร 
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 22 ข้อ 1 
 
ข้อความใหม่ 
-  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ 
จัดซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ขนาด 4*6 เมตร จํานวน 10 ชุด ชุดละ 
25,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
-  เสาท่อประปาเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ¼ นิ้ว ความหนา 1.80 
มิลลิเมตร สูง 2.5 เมตร และแผ่นเหล็กรองเสา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
จํานวน 6 ท่อน 
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-  ข้อต่อจั่วท่อประปาเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว ความหนา 1.80 
มิลลิเมตร 
 
-  คานจั่วท่อประปาเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ¼ นิ้ว ความหนา 1.80 
มิลลิเมตร ความยาว 4 เมตร 
 
- ลูกตั้งท่อประปาเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว ความหนา 1.80 
มิลลิเมตร 
 
-  ท่อโค้งประปาเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว ความหนา 1.80 
มิลลิเมตร 
 
-ข้อต่อท่อประปาเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ¼ นิ้ว ความหนา 1.80 
มิลลิเมตร 
 
- คานรอบท่อประปาเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¼ นิ้ว ความหนา 1.80 
มิลลิเมตร ความยาว 3 เมตร จํานวน 4 ท่อน 
 
-  โค้งกลอนเสริมท่อประปาเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ¾ นิ้ว ความหนา 
1.80 มิลลิเมตร จํานวน 4 ท่อน 
 
ผ้าเต้นท์ คูนิลอนเบอร์ 6, 000 หนา 0.5 มิลลิเมตร ขนาด 4x6 เมตร 
- โลโก้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว 
-  ตัวหนังสือ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร 
- หมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า   8 เซนติเมตร 
จึงนําเรียนมายังท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา
ต่อไปครับ 
 
รายการท่ี 2 
ข้อความเดิม 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  
1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกําลังกายพร้อมติดตั้งและป้ายช้ีแจง
รายละเอียดข้ันตอนการออกกําลังกาย อุปกรณ์แต่ละชนิด จํานวน 13 รายการ
ได้แก่ 
 
1.อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่ง คุณลักษณะ ความกว้าง 70 ซม. ความยาว 110 ซม. 
ความสูง 125 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
2.อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง คุณลักษณะ ความกว้าง 55 ซม. ความยาว 
95 ซม. ความสูง 120ซม. จํานวน 1 ชุด 
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3.อุปกรณ์ก้าวย่ําบริหารขาคู่ คุณลักษณะ ความกว้าง 80 ซม. ความยาว 115 
ซม. ความสูง 145 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
4.อุปกรณ์จักรยานน่ังปั่น คุณลักษณะ ความกว้าง 48 ซม. ความยาว 85 ซม. 
ความสูง 138 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
5.อุปกรณ์บาร์โหนยกตัวคู่ คุณลักษณะ ความกว้าง 55 ซม. ความยาว 170 ซม. 
ความสูง 155 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
6.อุปกรณ์สกีบกบริหารขา คุณลักษณะ ความกว้าง 55 ซม. ความยาว 110 
ซม. ความสูง 150 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
7.อุปกรณ์ฝึกก้าวเดินคู่ คุณลักษณะ ความกว้าง 45 ซม. ความยาว 155ซม. 
ความสูง 145 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
8.อุปกรณ์กรรเชียงบกเดียว คุณลักษณะ ความกว้าง 70 ซม. ความยาว 115 
ซม. ความสูง 75 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
9.อุปกรณ์จักรยานก้าวเดิน คุณลักษณะ ความกว้าง 50ซม. ความยาว 110 ซม. 
ความสูง 145 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
10.อุปกรณ์บริหารเอว 3 คน คุณลักษณะ ความกว้าง 130 ซม. ความยาว 145 
ซม. ความสูง 130 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
11.อุปกรณ์นวดหลังและเอว คุณลักษณะ      ความกว้าง 80 ซม. ความยาว 
100 ซม. ความสูง 145 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
12.อุปกรณ์เดินอากาศคู่ คุณลักษณะ ความกว้าง 40 ซม. ความยาว  
185 ซม. ความสูง 120 ซม. จํานวน 1 ชุด พร้อมฐานคอนกรีต 
 
13. อุปกรณ์ผลักบริหารกล้ามแขนคู่ คุณลักษณะ ความกว้าง 65 ซม. ความ
ยาว 210 ซม. ความสูง 160 ซม. พร้อมฐานคอนกรีต 
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561  หน้า 22 ข้อ 1 
 
ข้อความใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  
 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกําลังกายพร้อมติดตั้งและป้ายช้ีแจง
รายละเอียดข้ันตอนการ ออกกําลังกาย อุปกรณ์แต่ละชนิด จํานวน  
13 รายการได้แก่ 
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1.อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่ง คุณลักษณะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 110 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 125 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
2.อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง คุณลักษณะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 95 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 120ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
3.อุปกรณ์ก้าวย่ําบริหารขาคู่ คุณลักษณะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 115 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 145 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
4.อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น คุณลักษณะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 48 ซม. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 85 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 138 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
5.อุปกรณ์บาร์โหนยกตัวคู่ คุณลักษณะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 170 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
6.อุปกรณ์สกีบกบริหารขา คุณลักษณะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 110 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
7.อุปกรณ์ฝึกก้าวเดินคู่ คุณลักษณะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 155ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 145 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
8.อุปกรณ์กรรเชียงบกเดียว คุณลักษณะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 115 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
9.อุปกรณ์จักรยานก้าวเดิน คุณลักษณะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 50ซม. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 110 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 145 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
10.อุปกรณ์บริหารเอว 3 คน คุณลักษณะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 130 ซม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 145 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 130 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
11.อุปกรณ์นวดหลังและเอว คุณลักษณะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 145 ซม. จํานวน 1 ชุด 
 
12.อุปกรณ์เดินอากาศคู่ คุณลักษณะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 185 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 120 ซม. จํานวน 1 ชุด  
 
13. อุปกรณ์ผลักบริหารกล้ามแขนคู่ คุณลักษณะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 65 
ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 210 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.พร้อมฐาน
คอนกรีต 
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รายการท่ี 3 
ข้อความเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
      ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบอเนกประสงค์กระบะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 
170 กิโลวัตต์ โดยมีระบายความร้อนด้วยน้ํา แบบกระบะเทท้าย โดยมี
คุณลักษณะพิเศษเสริมคอกสูงเสมอหัวเก๋งขนาดไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์หลา 
สามารถเทท้ายได้ด้วยระบบไฮโดรลิค  พร้อมมีถังรองรับน้ําเสียมีวาล์วปิด-เปิด 
เพื่อระบายน้ําเสียทิ้ง น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 9 ,500 
กิโลกรัม พร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับ
รองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
จําหน่ายพร้อม    นําเอกสารรับรองมาในวันเสนอราคาและอุปกรณ์ทุกชนิด
ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้ จํานวน 2 คัน  
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  หน้า 24 ข้อ 1 
 
ข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
      ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์กระบะ ขนาด 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 5,000 ซีซี กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 แรงม้า 
มีระบายความร้อนด้วยน้ํา แบบกระบะ เทท้าย โดยมีคุณลักษณะพิเศษเสริม
คอกสูงเสมอหัวเก๋งขนาดไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์หลา สามารถเทท้ายได้ด้วย
ระบบไฮโดรลิค พร้อมมีถังรองรับน้ําเสียมีวาล์ว  ปิด- เปิด เพื่อระบายน้ําเสีย
ทิ้ง น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 9,000 กิโลกรัม ผลิต
ประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO รายละเอีดคุณลักษณะตามที่
เทศบาลเมืองแม่โจ้กําหนด และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้ 
จํานวน 2 คัน 
 
รายการท่ี 4 
ข้อความเดิม 
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรพร้อมสี่แยกหมู่บ้านแม่โจ้วิวเลจ หมู่ที่ 5 
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 1,350,000.-บาท 
(หน่ึงล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ตามมติท่ีประชุมในสมัยสามัญ สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561 เมื่อ วัน 
พุธ ท่ี  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
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ข้อความใหม่ 
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก จํานวน 1 แห่ง (สถานที่
ก่อสร้าง บริ เวณถนนสี่แยกหมู่บ้ านแม่โจ้ วิวเลจ หมู่ที่  5 ต.หนองหาร) 
งบประมาณ 1,350,000.-บาท (หน่ึงล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

รายการท่ี 5 
ข้อความเดิม 

โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร  
กว้าง 9.20-9.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า 
2,536 ตารางเมตรและยกฝาบ่อ (สถานที ่ก่อสร้าง บริเวณทางหลวง
หมายเลขชม.ถ 4-0015 ตั้งแต่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนายเหมาะ หมู่ที ่ 7     
ต.หนองจ๊อม) งบประมาณ 1,260,000. -บาท (หน่ึงล้านสองแสนหก
หมื่นบาทถ้วน) 

ตามมติที่ประชุมในสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561 เมื่อ  
วัน พุธ ท่ี  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

ข้อความใหม่ 
โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมตี
เส้นจราจร  กว้าง 9.20-9.50 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื ้นที ่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า  2,536 ตาราง เมตรและยกฝาบ่อ 
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณทางหลวงหมายเลข ชม.ถ 4-0015 ตั้งแต่หน้า
ร ้านก ๋วย เตี ๋ย วนาย เหมาะ  หมู ่ที ่ 7 ต .หนองจ ๊อม )  งบประมาณ 
1,260,000.-บาท (หน่ึงล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านรองฯ ศรัณญ์  ใจคําครับ 
- สําหรับการขออนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําป ี
  2562 มีทั้งหมด 5 รายการ 
- มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
- ขอเชิญท่านสุริยะ  จันทร์ขาว 

 
นายสุริยะ  จันทร์ขาว 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก ท่านปลัด ท่านรองปลัด 
หัวหน้าส่วนทุกท่าน กระผม นายสุริยะ  จันทร์ขาว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
ผมจะขออภิปราย สอบถามในลําดับที่ 2 และ 3 ในส่วนแผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดจะไม่ขอกล่าวถึง ขอนําเรียนว่า เรื่อง ราคา เดิมเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจําปี 2561 หน้า 2 ข้อ 1 ได้อนุมัติ
เทศบัญญัติไปเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 งบประมาณตั้งไว้ 500,000.-บาท 
ผมมาดูรายการทั้ง 13 รายการ ผมได้สอบถามซึ่งบางหมู่บ้านได้จัดซื้อไปแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊อม ชุมชนแพะป่าห้า และหมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่ 
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ชุมชนพัฒนาทรายแก้วซึ่ งมี เครื่องออกกํ าลังกาย  ผมเคยไปสอบถาม
คุณลักษณะเครื่องออกกําลังกายในปริมาณที่เท่ากันใช้งบประมาณไปประมาณ 
สองแสนกว่าบาท แต่งบประมาณเราต้ังไว้ 500,000.-บาท ไม่ทราบว่าในส่วน
คณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้างแล้วเราไปสอบถามซึ่งเดิมราคาตอนตั้งงบประมาณ
ปีที่แล้วอาจจะแพง แต่ตอนน้ีบริษัทต่าง ๆ ที่มาเสนอราคาต้องมีการแข่งขันกัน 
ราคามันน่าจะถูกลง ฝากท่านคณะผู้บริหาร คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ขอได้
ทบทวนเรื่องราคาเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งเทศบาลและ ในการจัดสรรงบประมาณ
ไปยังคณะกรรมการที่จะจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
ข้อที่ 3 เรื่องของสาธารณสุข ฯ เป็นเทศบัญญัติเดียวกัน ในส่วนนี้เราซื้อรถใน
ข้อความเดิมรถกระบะ 6 ตัน 6 ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี  
แต่ข้อความใหม่ก็คือ จากซีซีเหลือ 5,000 ซีซี กําลังเครื่องยนต์ลดลง ต่อมาใน
ลักษณะการเทท้ายด้วยระบบไฮโดรลิก เพื่อระบายน้ําเสียทิ้ง น้ําหนักของรถ
รวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 9,500 กิโลกรัม แต่ข้อความใหม่เป็น สามารถเท
ท้ายได้ด้วยระบบไฮโดรลิค พร้อมมี ถังรองรับน้ําเสียมีวาล์ว  ปิด- เปิด  
เพื่อระบายน้ําเสียทิ้ง น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 9,000 
กิโลกรัม ในราคาที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจําปี 2561 หน้า 24 ข้อที่ 1 ตั้งไว้ 3,940,000.-บาท (สามล้านเก้าแสนสี่
หมื่นบาทถ้วน) แต่วันนี้พูดทั่ว ๆ ไป ตามภาษาชาวบ้านก็บอกว่า ลดสเปค 
แต่ราคาไม่ลดลง ตรงนีผ้มอยากจะนําเรียนสภาผ่านไปยังท่านผู้บริหารผ่านว่า
ว่าทําไมสเปคลดแต่ราคาทําไมไม่ลดลง อยากให้ทบทวนในเรื่องของราคา เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการจัดทํางบประมาณด้วยความเป็นธรรมและประหยัด
งบประมาณของเทศบาลด้วย นําเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังคณะ
ผู้บริหารช่วยทบทวนในส่วนน้ี เรื่องญัตติการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
ในส่วนข้อ 2 และข้อ  3 หรือท่านสมาชิกท่านใดอาศัยในบ้านแพะป่าห้า บ้าน
พัฒนาทรายแก้วในส่วนของข้อที่ 2 ท่านรู้ข้อเท็จจริงว่า เครื่องออกกําลังกาย
บ้านท่าน เหมือนกับคุณลักษณะที่นําเรียนสภาในวันน้ีราคาถูกแพงอย่างไรทา่น
รู้อยู่แก่ใจ ขอเสนอแนะสภาแห่งนี้ผ่านไปยังท่านประธานสภาได้ ผมมีแค่นี้
ขอบคุณครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านสุริยะ  จันทร์ขาว ครับ 
- ในส่วนน้ีเชิญคณะผู้บริหารช้ีแจงต่อไปครับ  
 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภา ในส่วนนี้ขอมอบหมายให้ท่านปลัดเป็นผู้ช้ีแจง
ครับ 

 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

 
เชิญท่านปลัดครับ ช้ีแจง 
 
 

นายวิรัช  จิโรจน์พงศา 
ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารทุกท่านครับ 
ในส่วนของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านสุริยะ ได้มีข้อสังเกตุในส่วนนี้ใน
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กระบวนการข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ
และราคา ก็จะนําข้อสังเกตตรงนี้ไปพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะช้ีแจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 โปรดยกมือข้ึนและ
ขอให้เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

-  จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นชอบจํานวน 16 คน งดออกเสียง 1 คน 
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561 
 

 4.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 และขออนุมัติ
จ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
 
 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

-  กราบเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี 2561 และขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิตาม พ.ร.บ.เทศบาล 
พ.ศ .  2496 รวม ถึงฉบับที่ แก้ ไข เพิ่ ม เ ติ ม  ( ฉบับที่  13 )  พ .ศ . 2552               
ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอมอบหมายให้นายศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรี 
เป็นผู้ช้ีแจงครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจคํา  
รองนายกเทศมนตรี 
 

-กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านกระผมนายศรัณญ์      
ใจคํา ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2562 และขอ
อนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีโครงการที่มี          
ความจําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นการโอนลดงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2562 จํานวน 43 รายการ ซึ่งเป็นการโอนลดงบประมาณ
รายจ่าย จํานวน 6 รายการ เป็นงบประมาณ 1,157,559.12. -บาท            
(หนึ่งล้าน    หนึ่งแสนห้าหมื่นเจด็พันหา้ร้อยหา้สิบเกา้บาทสบิสองสตางค์) และ
โอนตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  จํานวน 37 รายการ  เป็นงบประมาณ 
1,157,559.12.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาท
สิบสองสตางค์)  และ  ขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ ตาม พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
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จํานวน 23 รายการเป็นงบประมาณ 665,669.12.-บาท (หกแสนหกหมื่นห้า
พันหกร้อยหกสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์) รายละเอียดดังนี้ 
 
รายการโอนลด 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินการ หมวดค่าใช้
สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงผ้าม่านห้อง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้  โอนลดงบประมาณ 60,000.-
บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินการ หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง  โอนลดงบประมาณ 
66,559.12 (หกหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์) 
3. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดําเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  
โอนลดงบประมาณ 21,000.-บาท (สองหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน)  
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2562 โอนลดงบประมาณ 380,000.-
บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โอนลด
งบประมาณ 280,000.-บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างผนังกันดิน คสล.สูง 3.50 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จํานวน 1 แห่ง (สถานที่ก่อสร้างบริเวณลําห้วยแม่เตาไห หลังบ้านยายฟอง หมู่
ที่ 1 ต.หนองหาร) โอนลดงบประมาณ 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน)  

รวมรายการโอนลดท้ังหมด จ านวน 6 รายการ เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 
1,157,559.12.-บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบเกา้

บาทสิบสองสตางค์) 
รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดจํานวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 980 บาท งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2,940.-
บาท (สองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานกระจกเลื่อนซ้อนทึบขนาด 3 
ฟุตมีลิ้นชักกลาง จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 21,000.-บาท (สองหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 
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3.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ขนาด
ลําโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว มีแอมป์ในตัวไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ พร้อมไมค์ลอยคู่
มีแบตเตอรี่ในตัว รองรับบูลทูธ สามารถเช่ือมต่อและเล่นเพลงผ่าน USB,SD 
CARD ได้ จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 8,500.-บาท (แปดพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 
4.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  
5.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
6. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
5,000 บาทใช้สําหรับติดต่อราชการ งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
7. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์
สํานักงานจํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 1,550 บาทใช้สําหรับติดต่อราชการ 
งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 7,750.-บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) 
8. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 21,000.-บาท  
งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 21,000.-บาท (สองหมื่นหน่ึง
พันบาทถ้วน) 
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่า
จัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 
6,000 ลูเมน มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ช่ัวโมง มีมาตรฐาน IP65 
(มาตรฐานที่บอกถึงการป้องกันฝุ่นและน้ําของอุปกรณ์ไฟฟ้า) ชุดละ 4,000.-
บาท จํานวน 50 ชุด งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อ
สว่านไร้สาย กําลังไฟไม่ต่ํากว่า 12 V จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 1,800.-บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1,800.-บาท (หน่ึงพันแปดร้อย
บาทถ้วน)  
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11. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 29.5 นิ้ว 
เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 
สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 0.9 แรงม้า ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว  จํานวน 5 เครื่อง ๆ 
ละ 17,500.-บาท งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 87,500.-
บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
12. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 1 ,500 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ สําหรับหอกระจายข่าว (สถานที่ติดตั้งชุมชนเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10     
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) จํานวน 1 ชุด งบประมาณท่ีขอโอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 28,500.-บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
13. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
30,000.-บาท งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 30,000.-บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) 
14. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank 
Printer) ราคา เครื่องละ 4,300 บาท จํานวน 3 เครื่อง งบประมาณท่ีขอโอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 12,900.-บาท (หน่ึงหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
15. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการหนอนพยาธิชุมชนเตาไห1 งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
16. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเตาไห2 งบประมาณท่ีขอ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
17. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการหนอนพยาธิชุมชนป่าบง งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
18. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการติดเช้ือเอดสจ์ากแม่สู่ลูกในชุมชนป่าขาม งบประมาณท่ีขอ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
19. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
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สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนห้วยเกี๋ยง งบประมาณท่ีขอโอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
20. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนแม่โจ้ งบประมาณท่ีขอโอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
21. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการแก้ ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสหกรณ์นิคม 1 
งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) 
22. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนชุมชนสหกรณ์
นิคม 2 งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สอง
หมื่นบาทถ้วน) 
23. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนทุ่งป่าเก็ด งบประมาณท่ีขอโอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
24. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนทุ่งหมื่นน้อย งบประมาณท่ีขอ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
25. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเกษตรใหม่ งบประมาณท่ี
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
26. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนชุมชนไร่สหกรณ์ 
งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) 
27. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนแม่โจ้ใหม่ งบประมาณท่ีขอโอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
28. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนแม่ดู่ งบประมาณท่ีขอโอนตั้ง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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29.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนหนองทราย งบประมาณท่ีขอ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
30. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนหลิ่งมื่น งบประมาณท่ีขอโอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
31. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนพัฒนาทรายแก้ว งบประมาณท่ี
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
32. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านมชุมชนแพะป่า
ห้า งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) 
33. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนศรีสหกรณ์ งบประมาณท่ีขอ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
34. แผนงานสังคมสงเคราะห ์งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห ์งบเงนิ
อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อุดหนุนสํานักงานเทศบาลตําบลสันทรายหลวง  ตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) 
35. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันทราย เพื่อขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหาร อ.สันทราย         
จ.เชียงใหม่ งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 159,176.34.-บาท 
(หน่ึงแสนห้าหมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์) 
36. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันทราย เพ่ือขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 14(ทรัพย์เจริญ) บ้านสหกรณ์นิคม 2 หมู่ท่ี 5 ต าบล
หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ 52,336.74.-บาท (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่
สตางค์) 
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37. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย เพ่ือขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเรือนค าหมู่ท่ี 10 ต าบลป่าไผ่ อ.สันทราย     
จ.เชียงใหม่ งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 54,156.04.-บาท 
(ห้าหมื่นสี่พันหน่ึงร้อยห้าสิบหกบาทสี่สตางค์) 
รวมรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ท้ังหมด จ านวน 37 รายการ เป็น
1,157,559.12.-บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบเกา้

บาทสิบสองสตางค์) 
และขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 รวมถึง
ฉบับที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่  13 ) พ.ศ. 2552 จํ านวน 23 โครงการ 
รายละเอียดดังนี้ 
1. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการหนอนพยาธิชุมชนเตาไห1 งบประมาณ 20,000.-บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) 
2. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเตาไห2 งบประมาณ 
20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
3. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการหนอนพยาธิชุมชนป่าบง งบประมาณ 20,000.-บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) 
4. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการติดเช้ือเอดส์จากแม่สู่ลูกในชุมชนป่าขาม งบประมาณ 
20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
5. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนห้วยเกี๋ยง งบประมาณ 
20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
6. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนแม่โจ้ งบประมาณ 20,000.-
บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
7. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการแก้ ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสหกรณ์นิคม 1 
งบประมาณ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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8. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนชุมชนสหกรณ์
นิคม 2 งบประมาณ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
9. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนทุ่งป่าเก็ด งบประมาณ 
20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
10. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนทุ่งหมื่นน้อย งบประมาณ 
20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
11. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเกษตรใหม่ งบประมาณ 
20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
12. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนชุมชนไร่สหกรณ์ 
งบประมาณ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
13. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนแม่โจ้ใหม่ งบประมาณ 
20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
14. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนแม่ดู่ งบประมาณ 20,000.-
บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
15.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนหนองทราย งบประมาณ 
20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
16. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนหลิ่งมื่น งบประมาณ 20,000.-
บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
17. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนพัฒนาทรายแก้ว งบประมาณ 
20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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18. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านมชุมชนแพะป่า
ห้า งบประมาณ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
19. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขโครงการควบคุมหนอนพยาธิชุมชนศรีสหกรณ์ งบประมาณ 
20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
20. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์งบเงิน
อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อุดหนุนสํานักงานเทศบาลตําบลสันทรายหลวง  ตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบประมาณท่ี 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
21. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันทราย เพื่อขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหาร อ.สันทราย         
จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 159,176.34.-บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นเก้าพันหน่ึง
ร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์) 
22. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันทราย เพ่ือขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 14(ทรัพย์เจริญ) บ้านสหกรณ์นิคม 2 หมู่ท่ี 5 ต าบล
หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 52,336.74.-บาท (ห้าหมื่น
สองพันสามร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 
23. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย เพ่ือขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเรือนค าหมู่ท่ี 10 ต าบลป่าไผ่ อ.สันทราย     
จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 54,156.04.-บาท (ห้าหมื่นสี่พันหน่ึงร้อยห้าสิบหก
บาทสี่สตางค์) 

รวม 23 รายการ งบประมาณท่ีขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิฯ                     
เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 665,669.12 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหก

สิบเก้าบาทสิบสองสตางค์ ) 
 

กระผมจึงขอเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562และขอ
อนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้
พิจารณาต่อไปครับ 
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นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  ครับขอบคุณท่านรองฯศรัณญ์  ใจคําครับ ที่ได้เสนอรายการโอนลด 6 
รายการ โอนตั้งจ่ายเป็นงบประมาณใหม่จํานวน 37 รายการ และขออนุมัติ
จ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 จํานวน 23 
รายการครับ 
-  สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม 
 

-  ไม่มี 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  ต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอน      
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 และขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 
ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552 โปรดยกมือและขอให้เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 
 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจํานวน 16 คน งดออกเสียง 1 คน 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2562 และขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 
2496 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
 

 4.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2562 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- เชิญท่านผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจํา   
ปี 2562 ในส่วนรายละเอียดขอมอบให้นายศรัณญ์  ใจคํารองนายกเทศมนตรี 
เป็นผู้ช้ีแจงต่อไปครับ 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรี 
 

- กราบเรี ยนท่ านประธานสภาที่ เ คารพ กระผมนายศรัณญ์   ใจ คํา               
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้รับมอบหมายจาก นายเอกชัย  สายหยุดรอง
นายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯให้เสนอญัตติขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้มีโครงการที่มีความ
จําเป็นเร่งด่วนซึ่งเป็นความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้จ านวน 
5 โครงการ ได้แก่  
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างผนังกันดิน คสล.สูง 3.00 เมตร ยาว 42 เมตร จํานวน 1 แห่ง (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณลําห้วยข้างบ้านนางสุพิมพ์ มากาศ ต่อเติมจากของเดิม ชุมชน
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เตาไห 2 หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 133 เมตร 2 ข้าง (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยเยื้องร้านอาหารสะอาด
เสวย ชุมชนบ้านสหกรณ์นิคม 1 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) 
งบประมาณ 750,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   โครงการ
ก่อสร้างผนังกันดิน คสล.สูง 3.50 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จํานวน 1 แห่ง (สถานที่ก่อสร้างบริเวณลําห้วยแม่เตาไห หลังบ้านยายฟอง หมู่
ที่ 1 ต.หนองหาร อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่)  งบประมาณ 350,000.-บาท 
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 400 เมตร (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเลียบถนนซอย 22 ชุมชนสหกรณ์นิคม 
1 หมู่ที่ 5 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
1,120,000.-บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    โครงการ
ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 2,000 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 22 ชุมชนสหกรณ์
นิคม 1 หมู่ที่  5 ตํ าบลหนองหาร อํา เภอสันทราย จัง หวัดเชียงใหม่ ) 
งบประมาณ 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
รวม 5 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 3,420,000.-บาท (สามล้านสี่แสนสอง
หมื่นบาทถ้วน)  
 
ซึ่งตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท้องถ่ิน เทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ วันที่ 28  ธันวาคม 2561 (งส.1) มียอดคงเหลือ
เงินสะสมที่นําไปใช้จ่ายได้ จ านวน 5,014,431.59 บาท (ห้าล้านหน่ึงหมื่นสี่
พันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) และมียอดเงินสํารองจ่ายเงิน
สะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย หรือยังไม่ได้ดําเนินการ หรืออยู่
ระหว่างดําเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 10,820,000 บาท (สิบล้าน
แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถ่ิน หน้าที่ 2 ตามโครงการปรับปรุงผิว
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
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(ยางพารา) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 331 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,310 ตารางเมตร และยกฝา
บ่อพัก (สถานท่ีก่อสร้างบริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชม.ถ 4-
0015 ช่วงตั้งแต่ซอยหอพักญาณินเชื่อมถนนลาดยางเดิม หมู่ท่ี 7 ต าบล
หนองจ๊อม อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการท าสัญญากับ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนะชัยแอสโซซิเอท ในวงเงิน 1,250,000.-บาท        
(หน่ึงล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2558 เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2562 โดยจําแนกเงินงบประมาณที่จะใช้
จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2562 ตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
1.เงินสะสมจากยอดคงเหลือที่นําไปใช้จ่ายได้ ตามแบบ งส.1 จ านวน 
5,014,431.59 บาท (ห้าล้านหน่ึงหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้า
สตางค์)  
      

รวมงบประมาณขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2562  
จ านวน 5 โครงการ วงเงิน 3,420,000.-บาท (สามล้านสี่แสนสองหม่ืนบาทถว้น)  
กระผมจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2562 ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้พิจารณาต่อไปครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  ขอบคุณท่านรองฯศรัณญ์  ใจคํา ครับ 
-  สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  ต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสมประจําป ี2562 โปรดยกมือข้ึนและขอให้เลขานุการสภาตรวจนับและ
แจ้งผลการลงมติ 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจํานวน 16  คน งดออกเสียง 1 คน 
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2562 
 

 4.4 ญัตติขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองแม่โจ้กู้เงินกับส านักงานกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
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นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมือง    
แม่ โ จ้กู้ เ งินกับสํ านั กง านกองทุนส่ ง เ สริมกิจการ เทศบาล (ก .ส .ท . )               
ส่วนรายละเอียดขอมอบให้รองศรัณญ์  ใจคําเป็นผู้ช้ีแจงต่อไปครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรี 
 

- กราบเรี ยนท่ านประธานสภาที่ เ คารพ กระผมนายศรัณญ์   ใจ คํา              
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้
เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองแม่โจ้กู้เงินกับสํานักงานกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยผ่าน
ก า ร ล ง ม ต ิเ ห ็น ช อ บ ในการประชาคม และอยู่ ในแผนพัฒนา 4 ปี                 
(พ.ศ. 2561-2564) จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง 5.00 – 5.50 เมตร ยาว 375 
เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร 
และก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00-5.50 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยนครบาดาล หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) เป็นจ านวนเงิน
ท้ังสิ้น 1,343,000.- บาท  (หน่ึงล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 13  พ.ศ. 2552 มาตรา 66 (6) การกู้เงินเทศบาลฯ จะกระทําได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว  ต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณาต่อไปครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  

-  ขอบคุณท่านรองฯ ศรัณญ์  ใจคํา ครับ 
-  สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  ต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลเมือง     
แม่โจ้กู้เงินกับสํานักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  โปรดยกมือ
ข้ึนและขอให้เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีร่ับรองจํานวน 16 คน งดออกเสียง 1 คน 
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบให้เทศบาลเมืองแม่โจ้กู้เงินกับสํานักงานกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)   
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

สืบเนื่องจากคราวก่อนที่ทางงานการเจ้าหน้าที่ได้ขอให้ทางคณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เช็คข้อมูลตรวจสอบกับระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเกิดปัญหา
การเข้าระบบไม่ได้ ในส่วนน้ีขอให้คุณปิยะวดี  กุลยุทธ ตําแหน่ง นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญการ ได้มาอธิบายเพิ่มเติมครับ 
 

นางสาวปิยะวดี  กุลยุทธ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัด
ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่มาทํางานด้านนี้          
ไม่ต่อเนื่อง งานการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นยังขาดรายละเอียดใน
บางส่วนของบางท่าน  โดยสํานักนายกรัฐมนตรี มีเว็บไซด์ระบบทะเบียน
ฐานันดร มีหลักเกณฑ์ในการรับช้ันตราของการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
โดยจะมีรายละเอียด ของประกาศราชกิจานุเบกษา โดยให้แต่ละท่านนําบัตร
ประชาชนไปให้เจ้าหน้าที่ โดยงานการเจ้าหน้าที่ได้อํานวยความสะดวกอยู่ด้าน
นอกรอ พิมพ์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการรักษาสิทธ์ิของทุกท่านไว้  
ขอความร่วมมือด้วยคะ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  

ขอเรียนเชิญทุกท่านด้านนอกเลยนะครบั  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรือ่งอื่น ๆ 
ไหมครับ ถ้าไม่มี ต้องขอบคุณทุกท่าน ท่านปลัด ท่านผู้อํานวยการกอง และ
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าทีทุ่กท่าน ขอปิดประชุมครบั ขอบคุณครับ 
 

 ปิดประชุม เวลา12.00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




