


 
รายงานการประชุม 

สภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 

วัน ศุกร์ ท่ี  27  กันยายน  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.  นายตา                 แบ่งบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
4.  นายเรืองฤทธ์ิ     ตาลผัด สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
5.  นายหน่อทอง     บุญทา 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.  นายมน ู               เกี้ยว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ้       
13.  นายประสิทธ์ิ          ดาวเรือง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
14.  นายจรลั               จอมจันทร ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
15.  นายชวาล             จันสุภา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
16.  นายสุริยะ     จันทร์ขาว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
17.  นายพงศ์ศิลป์         สมบูรณ์ชัย เลขานุการสภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้
    

  ผู้ไม่มาประชุม         หมายเหต ุ
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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) นายอํานวย  อิ่นแก้ว   เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองแม่โจ ้
7) นายธงชัย        อัปการัตน์  รองปลัดเทศบาลเมืองแมโ่จ ้
8) นายทวีศักดิ ์  เติมทรัพย์ทวี  รองปลัดเทศบาลเมืองแมโ่จ ้
9) นายสมพร  กันธา   หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได ้
       รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองคลัง 
10) นายถาวร  จองส่างปัน  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ 
       สิ่งแวดล้อม 
11) นายเอกราช  นิธิภัทรนนท ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
12) นางพัชรินทร ์  สิทธิกัน   หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน 
       หัวหน้าสํานักปลัด 
13) นายหิรัญ  ปาคําวัง   พนักงานจ้าง 
14) น.ส.ภัทรานิษฐ์ ชมช่ืน   พนักงานจ้าง 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
                 - เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระฯ 
 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

 - วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่  1 ครั้ งที่  1       
ประจําปี 2562 วัน ศุกร์ ที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2562 เมื่อที่ประชุมพร้อม       
ขอเปิดการประชุมสําหรับระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 4 วาระ ดังนี้ 

  
 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  
 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ   
                     สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวัน จันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562  
  
ระเบี  ระเบียบวาระที่ 3  เรือ่งทีจ่ะเสนอใหม ่
 

                               3.1 ญตัติ การขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2562 

  3.2 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 

 3.3 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี 2561 

  3.4 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป
และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี 2562 

ระเบียบวาระที่ 4 อื่นๆ  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง    ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ครั้งท่ี 2 เมื่อวัน จันทร์ ท่ี 9 กันยายน 2562 

 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 
 

- ตามที่สภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 
ขอให้สมาชิกโปรดตรวจดูรายงานการประชุมสภา มีจํานวน 12 หน้า         
ว่ามีส่วนไหนต้องแก้ไขหรือไม่ครับ 
- เชิญ ท่านพงศ์ศิลป์ สมบูรณ์ชัย ครับ 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอเพิ่มเติมข้อความ
ในรายงานการประชุมหน้าที่  9 ตรงคําพูดของท่านประธานสภาฯ ที่ ว่า 
มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอที่ประชุมหรือไม่ ขอเพิ่มคําว่าเรียนเชิญ ท่านสุริยะ 
จันทร์ขาว ครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  

 

- ขอบคุณท่าน พงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย ครับ 
- มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเหน็ชอบ รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ
ข้ึนและขอให้เลขานุการตรวจนับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 
 

- จํานวนสมาชิกสภาที่เห็นชอบจํานวน 15 เสียง งดออกเสียง 2 คน   
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

 - สรุปมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2        
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องท่ีจะเสนอใหม่ 
 

 3.1 ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562   
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

-  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
 
 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติการขออนุมัติโอน
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 งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2562 ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอมอบหมายให้
นายศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช้ีแจงครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  

 

- ท่านเอกชัย  สายหยุด มอบหมายท่าน ศรัณญ์  ใจคํา เป็นผู้ ช้ีแจง 
เรียนเชิญครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจคํา  
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 

-  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านกระผมนายศรัณญ์      
ใจคํา ได้รับมอบหมายจาก นายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติการขออนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีโครงการที่มี 
ความจําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 จ านวน 8 รายการ 
ซึ่ ง เ ป็นกา ร โ อนลดง บประม าณรา ยจ่ า ย  จ า นวน 4  ร า ยกา ร  
เป็นงบประมาณ 526,400.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ เป็นงบประมาณ 
526,400.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
 
รายการโอนลด 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุ ภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องทํ าลายเอกสาร  โอนลด
งบประมาณ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
โอนลดงบประมาณ 16,400.-บาท (หน่ึงหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนลดงบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)  
4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง    
โอนลดงบประมาณ 230,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
 

รวมรายการโอนลดท้ังหมด จ านวน 4 รายการ เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 
526,400.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 
รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้ อเครื่องสํ ารองไฟฟ้า ขนาด  
1 kVA จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 23 ,200.-บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  
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เป็นครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้ อเครื่องสํ ารองไฟฟ้า ขนาด  
1 kVA จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 23 ,200. -บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
เป็นครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อ
เครื่องบดถนน เดินตาม 2 ลูกกลิ้ง เครื่องยนต์ กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  
8.5 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2561 
4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อ
เครื่องสกัดไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณท่ี 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  
เป็นครุ ภัณฑ์ที่ ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุ ภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ เดือน ธันวาคม 2561 
 

รวมรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ท้ังหมด จ านวน 4 รายการ  
เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 526,400.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาท

ถ้วน) 
 

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 
กระผมจึงขอเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้พิจารณาต่อไปครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  ขอบคุณท่านรองฯ ศรัณญ์  ใจคํา ครับ ที่ได้เสนอรายการโอนลด จํานวน 4 
รายการ และรายการโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 4 รายการ 
-  มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเตมิหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
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นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  ต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอน      
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 โปรดยกมือและขอให้เลขานุการสภา
ตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 
 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจํานวน 16 เสียง งดออกเสียง 1 คน 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2562  

  3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 

  
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2562 ส่วนรายละเอียด
ต่างๆ ขอมอบหมายให้ นายศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ช้ีแจง
ครับ  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ท่านเอกชัย  สายหยุด มอบหมายท่าน ศรัณญ์  ใจคํา เป็นผู้ ช้ีแจง 
เรียนเชิญครับ 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านกระผมนายศรัณญ์ ใจคํา รองนายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบหมายจาก 
นาย เอก ชัย  ส ายหยุด  รองนายก เทศมนตรี  รั กษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ให้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2562 จํานวน 1 รายการ เพื่อให้
รายละเอียดและคําช้ีแจงของงบประมาณรายจ่ายสอดคล้องกับความจําเป็น
และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณ
รายจ่ายให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ินรายละเอียดดังนี้ 
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รายการท่ี 1 
ข้อความเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
เอนกประสงค์กระบะ ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000  
ซีซี ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ โดยมีระบายความร้อน
ด้วยน้ า แบบกระบะ เทท้าย โดยมีคุณลักษณะพิเศษเสริมคอกสูงเสมอหัว
เก๋งขนาดไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์หลา สามารถเทท้ายได้ด้วยระบบไฮโดรลิค 
พร้อมมีถังรองรบัน้ําเสยีมีวาลว์ปิด - เปิดเพื่อระบายน้ําเสียทิ้ง น้ าหนักของรถ
รวมน้ าหนักบรรทุกไม่ น้อยกว่า 9,500 กิโลกรัม พร้ อมกระบะและ
เครื่องปรับอากาศ ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO โดยมี
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายพร้อมนําเอกสารรับรองมาในวันเสนอราคา
และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้ จํานวน 2 คัน ซึ่งครุภัณฑ์
ดังกล่าว ไม่ได้กําหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานของสํานักงบประมาณแต่มีความ
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการสํานักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามความ
เหมาะสมของลักษณะพื้นที่ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป  
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 24 ข้อ 1 
 
ข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
เอนกประสงค์กระบะ ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 
4 จังหวะ มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ า 
ตอนท้ายติดตั้ งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุรวมเสริมคอกสูง 
เสมอหัวเก๋งไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร สามารถเทท้ายได้ด้วยระบบ 
ไฮโดรลิค พร้อมมีถังรองรับน้ําเสียมีวาล์ว ปิด - เปิด เพื่อระบายน้ําเสียทิ้ง  
ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO โดยมีหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนจําหน่ายพร้อมนําเอกสารรับรองมาในวันเสนอราคาและอุปกรณ์ 
ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จํานวน 2 คัน ซึ่งครุภัณฑ์
ดังกล่าว ไม่ได้กําหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานของสํานักงบประมาณแต่มีความ
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการสํานักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามความ
เหมาะสมของลักษณะพื้นที่ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป  
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 24 ข้อ 1 

จึงขอนําเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
พิจารณาอนุมัติครับ 
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นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- ขอบคุณท่านรองฯ ศรัณญ์  ใจคําครับ 
- สําหรับการขออนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2562 มีทั้งหมด 1 รายการ 
- มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
- เชิญท่าน สุริยะ  จันทร์ขาว ครับ 

 
นายสุริยะ  จันทร์ขาว 
เลขานุการสภาฯ 
 

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และข้าราชการทุก
ท่านครับ กระผมนายสุริยะ  จันทร์ขาว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมโ่จ้ เขต 3 
ในวาระดังกล่าวนี้ ผมคิดว่าเราผ่านมาตั้ง 2 – 3 รอบแล้วนะครับโดยการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้ งที่  1 ในวัน พฤหัสบดี ที่  21 
กุมภาพันธ์ 2562 ตอนนั้นผมได้เสนอให้ท่านทบทวนดูใหม่ และทางคณะ
ผู้บริหารได้นําไปทบทวน ต่อมาได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562 ในวัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562  ก็ได้มีการลงมติ
รับรองในที่ประชุม ซึ่งในวันดังกล่าวก็ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงให้
ถูกต้องแล้ว แต่ในวันนี้ปรากฏว่ารายการดังกล่าวก็ได้นํามาขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงอีกครั้ ง  จากข้อความเดิมที่ ว่า รถยนต์บรรทุก
เอนกประสงค์กระบะ ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี 
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์  และก็มีข้อความใหม่ซึ่งขอ
แก้ไขว่า รถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์กระบะ ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า ตรง
นี้ผมก็มาตั้งข้อสังเกตที่ว่า ซีซี หายไปอีกแล้วกลายเป็นเรื่องของ 4 สูบ  
4 จังหวะแทน ซึ่งตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นในเรื่องของหมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งไม่ได้กําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ แต่คุณสมบัติของเครื่องยนต์ควรเป็นไปตาม มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผมจึงอยากนําเรียนแจ้งในที่ประชุมว่า
ครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์กระบะ ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 
ลูกบาศก์หลา น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 12,000 กิโลกรัม 
พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งราคานี้ถ้าเทียบตามท้องตลาดก็
ประมาณ 1,980,000 บาท ซึ่งใกล้เคียงกัน ที่จริงแล้วผมเห็นด้วยในการนํา
รถบรรทุกขนาดใหญ่มาใช้ซึ่งเทศบาลเราเป็นเทศบาลขนาดใหญ่และมีการ
จัดเก็บขยะปริมาณค่อนข้างมาก ซึ่งในตรงนี้เองผมจึงขอตั้งข้อสังเกตว่าทําไม
เราถึงไม่ระบุกระบอกสูบไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุ ภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ ผมจึงอยากนําเรียนสอบถามไปยังท่านผู้บริหารว่าเพราะเหตุใด
ถึงไม่กําหนดปริมาตรกระบอกสูบไว้ซึ่งมีความสําคัญเพราะถ้าหากเราไม่
กําหนดปริมาตรกระบอกสูบไว้ตามมาตรฐานราคามันก็จะต่ํากว่ามาตรฐานซึ่ง
ต้องสืบตามราคาความเป็นจริง และในข้อที่สองผมก็อยากจะถามว่าที่มาของ
รายละเอียดในครั้งนี้ท่านได้เปรียบเทียบที่มาจากท้องตลาดหรือไม่ และข้อที่
สามผมเข้าใจว่าเมื่อเรามีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์อยู่แล้ว ทําไมเราถึง  
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ไม่เอารายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์นําเสนอก่อนแล้วจึงตาม
ด้วยรายละเอียดในส่วนที่เราต้องการ ซึ่งในเรื่องนี้เองผมเคยมีประสบการณ์
มาก่อนผมจึงอยากเล่าให้ท่านสมาชิกสภาฯ ฟังว่า ในฐานะที่ผมเป็น
ทนายความในเรื่องนี้เองเคยมีเทศบาลหนึ่งกระทําในลักษณะแบบเดียวกัน
แล้วมีการตรวจสอบซึ่งต่อมาคนที่ เซ็นต์หรือคนที่เห็นชอบด้วย ต้องมา
รับผิดชอบในข้อที่หมิ่นเหม่กับข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยากจะขอ
นําเรียนผ่านสภาฯ แห่งนี้ไปยังคณะผู้บริหารอยากจะขอให้ท่านพิจารณา
ทบทวนในส่วนน้ีหรืออยากจะขอให้ท่านยกเลิกตรงนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นใน
วาระดังกล่าวนี้ผมไม่เห็นด้วยและถ้าหากว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ
ด้วยแล้วและหากมีเหตุอะไรผมขอนําเรียนท่านด้วยว่าท่านควรจะมีส่วน
รับผิดชอบด้วย แต่ส่วนตัวผม ผมไม่เห็นด้วยในญัตติดังกล่าวครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 
 

- ขอบคุณท่านสุริยะ  จันทร์ขาว ครับ 
- ต่อไปเรียนเชิญคณะผู้บริหารช้ีแจงครับ 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในส่วนของรถบรรทุกเอนกประสงค์ฯ นี้ ผมเห็นว่าในพื้นที่ของเทศบาลเรามี
หมู่บ้านจัดสรรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เรื่องขยะมันก็เพิ่มข้ึนเป็นระยะๆ ผมจึง
เห็นความสําคัญในเรื่องนี้และไม่อยากจะให้รถบรรทุกนี้ตกไป ซึ่งรถที่เรามีอยู่
ในปัจจุบันบางคันก็เริ่มใช้การไม่ได้ และซ่อมอยู่บ่อยครั้ง ส่วนรายละเอียดที่
เหลือผมขอมอบให้ ท่านธงชัย อัปการัตน์ รองปลัดเทศบาล และท่านถาวร 
จองส่างปัน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดอีกครั้ง
หนึ่งครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 
 

- ท่านศรัณญ์  ใจคํา  ได้มอบหมายให้ท่านรองปลัดเทศบาล และ 
ท่านผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ช้ีแจง 
- เชิญท่าน ถาวร จองส่างปัน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ 
 

นายถาวร จองส่างปัน 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านกระผมนายถาวร จองส่างปัน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
ขอช้ีแจงถึงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ฯ เพราะว่า
ปัจจุบันพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้มีการขยายตัวข้ึนเรื่อยๆ มีแหล่ง
ท่องเที่ยว มีประชากรแอบแฝงประมาณ 50,000 คน และหมู่บ้านจัดสรร
เยอะ ซึ่งรถบรรทุกในปัจจุบันก็มีสภาพเสื่อมโทรมและซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง 
จึงจําเป็นต้องซื้อรถบรรทุกคันใหม่เพื่อเข้ามาทดแทนรถคันเก่าที่จะจัด
จําหน่ายออกไป และคําถามในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กระบอกสูบจากข้อความเดิม ข้อความใหม่ ในส่วนนี้ที่เราตั้งไว้ 6 ,000 ซีซี 
ผมคิดว่าตัวที่ตั้งใหม่นี้เกินแน่นอน แต่ข้อความที่ว่ามีกําลังเครื่องยนต์ไม่ต่ํา
กว่า 170 กิโลวัตน์ ซึ่งตามเครื่องยนต์ต่างๆ เขาจะใช้เป็นหน่วยแรงม้า
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เปรียบเทียบ ผมจะเปรียบเทียบให้ท่านทราบครับ 1 แรงม้าเท่ากับ 746 วัตน์ 
ซึ่งถ้าเทียบแล้ว 170 แรงม้า จะได้ 126,820 วัตน์ ถ้าเทียบแล้ว 170 แรงม้า
hp จะเป็น 1,268.2 กิโลวัตน์ ซึ่งค่าแรงม้าจะสูงกว่ากิโลวัตน์ ซึ่งตาม
มาตรฐานการใช้เครื่องยนต์เขาจะนิยมใช้แรงม้า และในส่วนรายละเอียดเรื่อง 
6 ลูกบาศน์หลา ซึ่งเราเปลี่ยนมาใช้เป็น 8 ลูกบาศน์เมตร มาตรฐานของมันก็
คือ 1 ลูกบาศน์เมตร เท่ากับ 1.093 ลูกบาศน์หลา ซึ่งตัวลูกบาศน์เมตรนี้  
มันจะกว้างกว่าเป็นลูกบาศน์หลา เพราะฉันน้ัน 8 ลูกบาศน์เมตร จะใหญ่กว่า  
6 ลูกบาศน์หลา แน่นอนครับ ทั้งหมดนี้แสดงว่ารายละเอียดที่เราใส่ไปมันจะ
ใหญ่กว่ามาตรฐาน และมีความคุ้มทุนมากกว่า ทําให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนมากกว่าแน่นอนครับ ผมก็ขอช้ีแจงเหตุผลเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณ
ครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 
 

- ขอบคุณท่านถาวร จองส่างปัน ที่ได้ช้ีแจงครับ 
- มีท่านใดจะช้ีแจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
- เชิญท่าน ธงชัย อัปการัตน์ ครับ  

นายธงชัย  อัปการัตน์ 
รองปลัดเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายธงชัย  อัปการัตน์ รองปลัดเทศบาล ขอช้ีแจง
เพิ่มเติมจากท่านผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ รายละเอียดของการจัดหา
รถยนต์เอนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ ความต้องการของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
จํานวน 2 คัน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอญัตติ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง รายละเอียดงบประมาณข้างต้น ในหมวด
ครุ ภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามข้อ 29 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหารถยนต์ใช้ในราชการโดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดดังนี้ 
1.การตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ให้อยู่ในวงเงินที่กําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 2.หากไม่สามารถดําเนินการตามข้อ
1 หรือเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณหรือเป็นครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณแต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณตามวงเงินที่กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณหรือความต้องการ
คุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายที่
เป็นค่าครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถ่ินนั้นๆหรือราคาที่เคยจัดหา
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อย่างประหยัดโดยต้องช้ีเหตุผลให้ชัดเจนในคําช้ีแจงประกอบงบประมาณและ
เมื่องบประมาณอนุมัติแล้วก็ให้ดําเนินการจัดหาตามที่ปรากฏในงบประมาณ
ตามวิธีการพัสดุต่อไป และมีความจําเป็นเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลเมือง
แม่โจ้ในการบริการสาธารณะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ใน
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 6 ดังนั้นเทศบาลเมืองแม่โจ้จึงขอแจ้งผู้ประกอบการที่มี
ความประสงค์เสนอให้เทศบาลจํานวน 3 ราย 1.บริษัทมาสเตอร์ เทค วีควิป
เมนท์ จํากัด  เสนอราคาต่อหน่วยจํานวน 1 ,950,000 บาท 2.บริษัท  
อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จํากัด เสนอราคาต่อหน่วยจํานวน 1,950,000 บาท 
3.บริษัท ศรศิริ จํากัด เสนอราคาต่อหน่วยจํานวน 1,970,000 บาท หลังจาก
ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ให้ความเห็นชอบแล้วจะได้ดําเนินการตาม
ข้ันตอนต่อไป จึงเรียนมาแจ้งให้ที่ประชุมเทศบาลเมืองแม่โจ้ทราบและ
ขอขอบคุณครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 
 

- ขอขอบคุณท่านรองปลัดฯ ธงชัย  อัปการัตน์ ที่ ช้ีแจงเพิ่มเติมในส่วนของ
การซื้อรถบรรทุกครับ 
- มีท่านใดจะช้ีแจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

-  หากไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 โปรดยกมือข้ึนและ
ขอให้เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 
 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจํานวน 12 เสียง ไมเ่ห็นชอบ 4 เสียง 
งดออกเสียง 1 คน 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2562 

 
 3.3 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

กรณีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ท่ีได้ก่อหน้ีผูกพัน
และยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปี 2561 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
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กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประจําปี 2561 ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอมอบหมายให้ นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ช้ีแจงครับ  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ท่านเอกชัย  สายหยุด  ได้มอบให้ ท่านศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรีฯ 
เป็นผู้ช้ีแจงเรียนเชิญครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านกระผมนายศรัณญ์ ใจคํา รองนายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบหมายจาก 
นาย เอก ชัย  ส ายหยุด  รองนายก เทศมนตรี  รั กษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ให้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายใน
ปีถัดไปและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี 2561  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
หมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 10 โครงการ  แบ่งได้ดังนี้  
 

กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน  4  โครงการ 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมตีเสน้จราจร กว้าง 5.00  เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนน ซอย 23 อุ้ยดี หมู่ที่ 10 ต.ป่าไผ่)  งบประมาณ 
811,540 บาท (แปดแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด กว้าง 3.25 เมตร 
ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 94 ตาราง
เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ยาว 146 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอย 9 บ้านหนอง
ทราย หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่) งบประมาณ 575,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) 
3.โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
บ้านอ้ายมุ๋ย ถึง บ้านจ่าปี้ หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) งบประมาณ 256,000 บาท 
(สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

4.โครงการปิดฝารางรินเพื่อขยายผิวถนน และตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 2.30 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 920.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณถนนทางแม่ดู่เช่ือมแพะป่าห้า หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่) จุดเริ่มต้น N 18 
52.600 E 99 02.004จุดสิ ้นสุด N 18 52.616 E 99 01.918 
งบประมาณ 1,760,000 บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
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รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 3,402,540 บาท (สามล้านสี่แสนสองพัน
ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

กรณีก่อหน้ีผูกพัน และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จ านวน 6 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างเมรุ ขนาด 1 เตาเผา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8 เมตร 
ตามแบบเทศบาลเมืองแม่โจ้กําหนด จํานวน 1 แห่ง (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
สุสานบ้านสหกรณ์นิคม หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) N 18 53.119 E 99 00.635 
ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.35/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562  โดย หจก. คุณ
ยศยิ่งก่อสร้าง เริ่มสัญญาวันที่ 27 สิงหาคม 2562 – 24 ธันวาคม  2562
งบประมาณ 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) วงเงินท่ีจัดจ้าง 
868,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

2.โครงการก่อสร้างเมรุขนาด 1 เตาเผา ขนาดกว้าง 6.40 เมตร ยาว 12 เมตร 
ตามแบบเทศบาลเมืองแม่โจ้กําหนด จํานวน 1 แห่ง (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
สุสานบ้านแม่เตาไห หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร) N 18 55.970 E 98 59.098 ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ จ.34/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562  โดย หจก.คุณยศ
ยิ่งก่อสร้าง เริ่มสัญญาวันที่ 27 สิงหาคม  2562 - 22 กุมภาพันธ์  2562
งบประมาณ 1,800,000 บาท (หน่ึงล้านแปดแสนบาทถ้วน) วงเงินท่ีจัด
จ้าง 1,633,000 บาท (หน่ึงล้านหกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 222 เมตร  (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอย 4 หมู่ที่ 
11 ต.หนองหาร) จุดเริ่มต้น N 18 55.507 E 98 59.566 จุดสิ้นสุด N 18 
55.507 E 98 59.566 ตามสัญญาจ้างเลขที่  จ.29/2562 ลงวันที่  9 
กรกฎาคม 2562  โดย บริษัท นคุณ จํากัด  เริ่มสัญญาวันที่ 10 กรกฎาคม 
2562 – 7 กันยายน 2562 งบประมาณ 544,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่
พันบาทถ้วน) วงเงินท่ีจัดจ้าง 406,000 บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน) 

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 
เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 310 เมตร  (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนแพะป่า
ห้าซอย 4 หมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊อม) จุดเริ่มต้น N 18 52.320 E 99 01.411
จุดสิ้นสุด N 18 52.440 E 99 01.455 ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ. 30/2562 ลง
วันที่  18 กรกฎาคม 2562  โดย หจก.เพชรนคร แอนด์ ซันก่อสร้าง  
เริ่มสัญญาวันที่ 19 กรกฎาคม  2562 – 16 กันยายน 2562  งบประมาณ 
992,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) วงเงินที่จัดจ้าง 
812,600 บาท (แปดแสนหน่ึงหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

5.โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง
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บริเวณ ซอย 1 หมู่ที่ 9 ต.หนองหาร) จุดเริ่มต้น N 18 53.562 E 99 00.554
จุดสิ้นสุด N 18 53.251 E 99 00.562 ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.31/2562 ลง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โดย  หจก. ธนะชัยแอสโซซิเอท เริ่มสัญญาวันที่ 
24 กรกฏาคม 2562  – 6 กันยายน 2562  งบประมาณ 1,056,000 บาท 
(หนึ่งล้านห้าหมื ่นหกพันบาทถ้วน) วงเงินที่จัดจ้าง 749 ,000 บาท 
(เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

6.โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 5.00 -6.50 เมตร ยาว 411 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื ้นที ่ดํา เน ินการไม่น ้อยกว่า  2 ,363 ตาราง เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนหน้าโรงผักกาดดอง -สามแยกหน้าบ้านนาย
แหวนทอง โวหาร  หมู่ที่ 2 ต.หนองหาร) จุดเริ่มต้น N 18 55.686 E 
98 58.977จุดสิ้นสุด N 18 55.457 E 98 58.946 ตามสัญญาจ้างเลขที่  
จ.33/2562  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562  โดย หจก.ธนะชัย แอสโซซิ
เ อท   เ ริ ่ม ส ัญญาว ันที ่ 21  ส ิงห าคม   2562 - 4  ต ุล าคม   2562  
งบประมาณ 757,000  บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) วงเงินท่ี
จัดจ้าง 548,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

รวมเป็นงบประมาณท่ีจัดจ้างท้ังสิ้น 5,016,600 บาท (ห้าล้านหน่ึง
หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 

รวมงบประมาณท่ียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันและงบประมาณจัดจ้างท้ังสิ้น   
8,419,140 บาท (แปดล้านสี่แสนหน่ึงหมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

 
หมวดครุภัณฑ์ ท่ียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 2 โครงการ   

1.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์กระบะ  จํานวน 2 คัน ๆ ละ 
1,970,000 บาท เป็นงบประมาณ 3,940,000 บาท (สามล้านเก้าแสน
สี่หมื่นบาทถ้วน) 

2 . จ ัด ซื ้อ ค ร ุภ ัณ ฑ ์ก ีฬ า  เ ค รื ่อ ง อ อ ก กํ า ล ัง ก า ย   จํ า น ว น  1  ช ุด  
เป็นงบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 4,440,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน) 

รวมโครงการในหมวดหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีขออนุมัติ
กันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง และขอขยายเวลาเ บิก
จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยก่อหน้ีผูกพันและยังมิได้ก่อ
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หน้ีผูกพัน ท้ังสิ้นจ านวน 12 โครงการ เป็นงบประมาณ 12,859,140 
บาท (สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยสี่สิบบาทถ้วน)   

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 57 และ ข้อ 59 อํานาจ
อนุมัติเป็นของสภาท้องถ่ิน จึงขอนําเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอนุมัติครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ 
 
 

ที่ประชุม 
 

- ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 
 

-  หากไม่มี ต่อไปเป็นการลงมติ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติ
ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน ประจําปี 2561 โปรดยกมือข้ึน และขอให้เลขานุการสภาตรวจนับ
และแจ้งผลการลงคะแนน 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

-  จํานวนสมาชิกสภาที่เห็นชอบ จํานวน 16 เสียง งดออกเสยีง 1 คน 
  

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- สรุปผลการลงมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป
และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี 2561 

 3.4 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
กรณีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ท่ีได้ก่อหน้ีผูกพัน
และยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปี 2562 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
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ประจําปี 2562 ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอมอบหมายให้ นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ช้ีแจงครับ  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ท่านเอกชัย  สายหยุด  ได้มอบให้ ท่านศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรีฯ 
เป็นผู้ช้ีแจงเรียนเชิญครับ 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน
กระผมนายศรัณญ์ ใจคํา รองนายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบหมายจาก 
นาย เอก ชัย  ส ายหยุด  รองนายก เทศมนตรี  รั กษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ให้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายใน
ปีถัดไปและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี 2562 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
หมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 20 โครงการ  แบ่งไดด้ังนี ้
 
กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน  15  โครงการ 
1.โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินพร้อมถมดินขยายถนนเพื่อป้องกันตลิ่งพัง 
ยาว 86 เมตร ตามแบบที่เทศบาลเมืองแม่โจ้กําหนดจํานวน 1 แห่ง (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณเลียบลําน้ําคาวต่อจากเดิม-สะพานบ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ต.
หนองหาร) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 
14 ข้อ 10 งบประมาณ 1,550,000 บาท (หน่ึงล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) 
 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 115 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  402 
ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา0.10 เมตร ยาว 115 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนข้าง
บ้านโสภณ หมู่ที่ 9 ต.หนองหาร) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1) ยุทธศาสตร์ที่  1 
โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 14 ข้อ 11 งบประมาณ 550,000 บาท (ห้าแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) 
 

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด กว้าง 4.00เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  800.00 
ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยคีรียาเพลส์ หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเ ชียงใหม่  ตามประเด็น 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561- 
2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 12 ข้อ 7
งบประมาณ 512,000 บาท (ห้าแสนหน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
1,250 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยกันเอง หมู่ที่ 5 ต.หนอง
หาร) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
หน้า 13 ข้อ 8 งบประมาณ 787,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) 

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง  3.00 เมตร 
ยาว 483 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1 ,449 
ตารางเมตร   (สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอย 8  หมู่ที่  3  ต.หนองหาร) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 11 ข้อ 5
งบประมาณ 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 

6.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ําขนาด 100 ลบ.ม. พร้อมเจาะน้ําและติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บน้ําให้บริการชุมชนในเขตเทศบาล 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ลานกีฬาบ้านไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 ตําบลหนอง
หาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  2 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 15 ข้อ 13  งบประมาณ 
850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

7.โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล. สูง 3.50 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 
0.15 เมตร  จํานวน 1 แห่ง (สถานที่ก่อสร้างบริเวณลําห้วยแม่เตาไห 
หลังบ้านยายฟอง หมู่ที่ 1  ต.หนองหาร)สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  2 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ยุทธศาสตร์ที ่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 10 ข้อ 2  งบประมาณ 
350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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8.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางรินเพื่อขยายถนน คสล. ขนาด 2.30 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ยาว 395 เมตร  (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ เชื่อมบ้าน
แพะป่าห้า-บ้านแม่ดู่ หมู่ที่ 4  ต.หนองจ๊อม) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 19 ข้อ 20  งบประมาณ 
850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง  0.40 เมตร ลึกเฉลี ่ย  
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 316 เมตร และปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 1,288 ตารางเมตร  (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนซอย 3 หมู่ที่  
13  ต.ป่าไผ่) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2561 -2564) เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้าง
พื้นฐาน หน้า 18 ข้อ 19 งบประมาณ 1,240,000 บาท (หน่ึงล้านสอง
แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี ่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 50 เมตร  (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
เลียบถนน ซอย 3  หมู่ที่ 12  ต.หนองหาร) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏใน
แผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 16 ข้อ 14  งบประมาณ 
125,000 บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

11.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 10x14 เมตร จํานวน 1 
แห่ง (สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะหนองเที ่ยง หมู ่  10  ต.ป่าไผ่) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
หน้า 18 ข้อ 18 งบประมาณ 1,200,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนบาท
ถ้วน) 

12.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน ขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินสาธารณะ หมู่บ้าน 
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หมู ่ที ่ 5  ต.หนองหาร) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์
ที ่ 1 โครงสร้างพื ้นฐาน หน้า  13 ข้อ  9  งบประมาณ 750,000 บาท  
(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

13.โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 4.20 เมตร ยาว  544.00 เ มตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื ้นที ่ดํา เน ินการไม่น ้อยกว่า  2 ,284 ตาราง เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณสี่แยกบ้านป้าน่านถึงสามแยกหน้าวัดห้วยเกี๋ยง 
หมู ่ที ่ 3  ต.หนองหาร)สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์
ที ่ 1 โครงสร้างพื ้นฐาน หน้า 11  ข้อ  4  งบประมาณ 800,000 บาท 
(แปดแสนบาทถ้วน) 

14.โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 516 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื ้นที ่ดํา เนินการไม่น้อยกว่า  2 ,838 ตารางเมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 2 , ซอย3 หมู่บ้านณัฐกมล หมู่ที่ 10  ต.หนองหาร) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเช ียงใหม่ ตามประเด ็น
ยุทธศาสตร์ที ่  2 ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 
15 ข้อ 12 งบประมาณ 1,007,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน) 

15.โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ํา คศล. ทั้งสองข้างทาง กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 427 เมตร หนา 0.12 เมตร     (สถานที่ดําเนินการ ตั้งแต่
ถนนป่าช้า-สายเมนหลักหนองทราย หมู ่ที่ 5 ต.ป่าไผ่) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ ้(พ .ศ. 2561 -2564) 
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 17 ข้อ 17  
งบประมาณ 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น  12,221,000 บาท (สิบสองล้าน 
สองแสนสองหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 
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กรณีก่อหน้ีผูกพัน และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จ านวน 5 โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 294 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ้านนายศรีชม  ดวงบาล หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่)  
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ตามสัญญาเลขที่ จ. 38 /2562   ลงวันที่ 
19 กันยายน 2562 – 18 พฤศจิกายน 2562 งบประมาณ 190,000 บาท 
(หนึ่ง แสนเก ้าหมื ่นบาทถ้ว น ) วง เ ง ิน ที ่จ ัดจ ้า ง  186 ,000 บาท  
(หน่ึงแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจรขนาดกว้าง  3.50 เมตร 
ยาว  196 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  686 
ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณหน้าบ้านนางสุรีรัตน์ ถึง บ้านนายสุริน 
หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร)  ตามสัญญาเลขที่ จ. 39/2562   ลงวันที่  19 กันยายน 
2562 โดย  ห้างหุ้นส่วนจํากัด แม่คําวิศวกรรม  เริ่มสัญญาวันที่ 20 กันยายน 
2562- 3 ตุลาคม  2562  งบประมาณ 439,000 บาท (สี่แสนสามหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) วงเงินที่จัดจ้าง 376,400 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่น
หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

3.โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง  4.00-7.00 เมตร ยาว 241 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร   (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณถนนเสื้อบ้าน เช่ือมหมู่ 11  หมู่ที่ 2  ต.หนองหาร) ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ จ.    36/2562  ลงวันที่  18 กันยายน 2562  โดยบริษัทเชียงใหม่มี
โชค เริ่มสัญญาวันที่ 19 กันยายน 2562- 18  ตุลาคม  2562 งบประมาณ 
460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) วงเงินที่จัดจ้าง 427,500 
บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

4.โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00-5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 2  หมู่ที่ 5  ต.ป่าไผ่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.37/2562  
ลงวันที่ 18 กันยายน 2562  โดย บริษัทเชียงใหม่มีโชค  จํากัด เริ่มสัญญา
วันที่ 19 กันยายน 2562 -18 ตุลาคม 2562 งบประมาณ 337,000 บาท 
(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) วงเงินที่จัดจ้าง 308,700 บาท 
(สามแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
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5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 64 เมตร ทั้งสองข้าง  (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอย
บ้านนายเป็ง  หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร)ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ. 40/2562  ลง
วันที่ 19 กันยายน 2562 โดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด แม่คําวิศวกรรม  เริ่มสัญญา
วันที่ 20 กันยายน 2562 – 3 ธันวาคม  2562 งบประมาณ 286,000 บาท 
(สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) วงเงินที่จัดจ้าง 262,000 บาท 
(สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

รวมเป็นงบประมาณท่ีจัดจ้างท้ังสิ้น 1,560,600 บาท  (หน่ึงล้าน 
ห้าแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 

รวมงบประมาณและงบประมาณจัดจ้างท่ีขออนุมัติเป็นเงินท้ังสิ้น   
13,781,600 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหน่ึงพันหกร้อยบาท

ถ้วน) 
 

หมวดครุภัณฑ์ ท่ียังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 29 โครงการ   

แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

1.จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  ตู้เอกสารแบบบานเลื ่อนทึบขนาด 4 ฟุต  
จํานวน 1 ตู้  เป็นงบประมาณ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

2.จัดซื ้อคร ุภัณฑ์สํานักงาน  ตู ้เอกสาร 2 ลิ ้นชัก จํานวน  4 ตู ้ ๆละ 
2,900 บาท เป็นงบประมาณ 11,600 บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันหกร้อย
บาทถ้วน) 

3 . จ ัด ซื ้อ ค ร ุภ ัณฑ ์สํ า น ัก ง าน  เ ก ้า อี ้แ ถ ว  4  ที ่นั ่ง   จํ า น ว น  1  ต ัว  
เป็นงบประมาณ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

4.จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  เก้าอี้สํานักงาน จํานวน  3 ตัว ๆละ 1 ,290  
บาท เป็นงบประมาณ 3,870 บาท (สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

5.จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง จํานวน  
1 เครื่อง เป็นงบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

6 . จ ัด ซื ้อ ค ร ุภ ัณฑ ์สํ า น ัก ง าน  ตู ้เ ห ล ็ก แบบ  2  บ าท  จํ า น วน  1  ตู้   
เป็นงบประมาณ 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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7 .จ ัดซื ้อคร ุภ ัณฑ์ไฟฟ ้า และว ิทย ุ  เ ครื ่อ ง เ ส ีย งลํา โพงแบบพกพา
(ภาคสนาม)  จํานวน  1 ชุด เป็นงบประมาณ 35,000 บาท (สามหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) 

8.จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลพร้อม USB  
ในตัว  จํานวน  2  เครื ่อง  ๆ  ละ 7 ,500  บาท  เป็นงบประมาณ 
15,000 บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

9.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน  1 เครื่อง  เป็นงบประมาณ 23,000 บาท 
(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

10.จัดซื ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื ่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์สี  จํานวน 1 เครื่อง เป็นงบประมาณ 17,000 บาท (หน่ึงหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) 

11.จัดซื ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขาว -ดํา  จํานวน  1 เครื ่อง  เป็น
งบประมาณ 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

12.จัดซื ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์และระบบคอมพิวเตอร์ที ่ใ ช้
สําหรับการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร สํานักงานทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองแม่โจ้   จํานวน  1 งาน เป็นงบประมาณ 700,000 บาท 
(เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

13.จ ัดซื ้อคร ุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องคอมพิวเตอร์  สําหร ับงาน
ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ที ่ 2  จํ า น ว น  2  เ ค รื ่อ ง ๆ ล ะ  3 0 ,0 0 0  บ า ท  
เป็นงบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

14.จัดซื ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน  2 เครื่องๆละ 2,450 บาท  เป็นงบประมาณ 4,900 บาท  
(สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

1.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2  จํานวน 1 เครื่อง  เป็นงบประมาณ 
15,000 บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

1.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน  1 เครื่อง เป็นงบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน) 

2.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาดไม่น้อยกว่า 
800 VA  จํานวน  1 เครื่อง เป็นงบประมาณ 2,500 บาท (สองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 

3.จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
จํานวน 1 เครื่อง  เป็นงบประมาณ 42,500 บาท (สี่หมื่นสองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 

4.จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง จํานวน  
1 จอ  ขนาดเส้นทแยงมุม  120 นิ้ว  เป็นงบประมาณ 10,000 บาท 
(หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

5.จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน   โทรศัพท์เคลื่อนที่  จํานวน  2  เครื่องๆละ 
5,000 บาท เป็นงบประมาณ 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

6.จัดซื ้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด  
8 นิ้ว  จํานวน  12  ตัว ๆละ 900 บาท เป็นงบประมาณ 10,800 บาท
(หน่ึงหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 

7.จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมระบายอากาศติดกระจก  8 นิ้ว 
กว้าง 24 ซม.  จํานวน  8  เครื่อง ๆ  ละ 900 บาท เป็นงบประมาณ 
7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

8.จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมติดผนัง  ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 
10 ตัว ๆละ 1,100 บาท เป็นงบประมาณ 11,000 บาท (หน่ึงหมื่น
หน่ึงพันบาทถ้วน) 

9.จัดซื ้อคร ุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เครื ่องซักผ ้าฝาบนถัง คู ่ ขนาด  
17 กิโลกรัม  จํานวน  1  เครื่อง  เป็นงบประมาณ 15,000 บาท  
(หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

10.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื ่องดูดฝุ่น  ขนาด 25 ลิตร จํานวน  1 เครื ่อง  
เป็นงบประมาณ 14,000 บาท (หน่ึงหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
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แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

1.จัดซื ้อคร ุภัณฑ์สํานักงาน  โต๊ะ เอนกประสงค์  ขนาดไม่น้อยกว่า 
90*150*75 ซม. จํานวน 50 ตัวๆละ 1 ,900 บาท เป็นงบประมาณ 
95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

2.จัดซื ้อคร ุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื ้อถังเก็บน้ําไฟเบอร์กลาส ขนาด 
2,500 ลิตร จํานวน 5 ใบ ๆ ละ 7,900 บาท เป็นงบประมาณ 39,500
บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

3.จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น  เต็นท์ ขนาด 4*6 เมตร  จํานวน  10  ชุด ๆ  
ละ 25,000 บาท เป็นงบประมาณ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบร ิหารทั่ว ไปเกี ่ยวก ับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

1.จัดซื้อครุภัณฑ์ฟ้าและวิทยุ  โคมไฟถนนแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 
วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมน  จํานวน  50 ชุด ๆ ละ 4,000 
บาท เป็นงบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

และขอเพิ ่มครุภัณฑ์ ซึ ่ง ได้รับอนุม ัติให้โอนตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่  
ตามญัตติที่ 3.1 อีกจํานวน 4 รายการ คือ 

แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

1.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 
4 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เป็นงบประมาณ 23,200 บาท (สองหมื่น
สามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

1.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 
4 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เป็นงบประมาณ 23,200 บาท (สองหมื่น
สามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบร ิหารทั่ว ไปเกี ่ยวก ับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

1.ค่าจัดซื้อเครื่องบดถนน เดินตาม 2 ลูกกลิ้ง เครื่องยนต์ กําลังแรงม้า 
ไม่น้อยกว่า 8.5 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง เป็นงบประมาณ 400,000 
บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
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2.ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นงบประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 2,215,770.-บาท (สองล้านสองแสนหน่ึง
หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

รวมโครงการในหมวดหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีขออนุมัติ
กันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง และขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยก่อหน้ีผูกพันและยังมิได้ก่อ
หน้ีผูกพัน ท้ังสิ้นจ านวน 53 โครงการ เป็นงบประมาณ 15,997,370 
บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)   

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 57 และ ข้อ 59 อํานาจ
อนุมัติเป็นของสภาท้องถ่ิน จึงขอนําเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอนุมัติครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ 
 
 

ที่ประชุม 
 

- ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 
 

-  หากไม่มี ต่อไปเป็นการลงมติ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติ
ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน ประจําปี 2562 โปรดยกมือข้ึน และขอให้เลขานุการสภาตรวจนับ
และแจ้งผลการลงคะแนน 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 
 

-  จํานวนสมาชิกสภาที่เห็นชอบ จํานวน 16 เสียง งดออกเสยีง 1 คน 
  

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- สรุปผลการลงมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป
และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี 2562 
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ระเบียบวาระที่ 4 
 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  

เรื่องอ่ืน ๆ 
 
-  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอที่ประชุมหรือไม่  
 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

-  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และคณะผู้บริหาร 
ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการประชุมวันนี้ ขอปิด
ประชุมครับ 

    
        ปิดประชุม เวลา  .....12.00...น. 

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




