
 
     การประชมุสภาเทศบาลตําบลยางเนิง้ 

  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งท่ี ๒ ประจําป  ๒๕๖๑ 
  วนัที่   ๕  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

             ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
*************************** 

ผูมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสิงหคํา     แสงหลา ประธานสภาเทศบาล สิงหคํา        แสงหลา  
๒ นางประทุมมา  หลวงชัย รองประธานสภาเทศบาล ประทุมมา    หลวงชัย  
๓ นายมานพ      ถาเกิด สมาชิกสภาเทศบาล มานพ         ถาเกิด  
๔ นายวิโรจน      สุตา สมาชิกสภาเทศบาล วิโรจน         สุตา  
๕ นายสุรชยั       นิยะมาศ สมาชิกสภาเทศบาล สุรชัย          นิยะมาศ  
๖ นางโสภา       สารพฤกษ สมาชิกสภาเทศบาล โสภา          สารพฤกษ  
๗ นายเอกศิษฐ   เชาวธํารงวรรธน สมาชิกสภาเทศบาล เอกศิษฐ    เชาวธํารงวรรธน  
๘ นายวิชัย            ลาปน สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย           ลาปน  
๙ นายชูชาติ          นันต ิ สมาชิกสภาเทศบาล ชูชาติ         นันต ิ  

๑๐ นางสาวเกษดา    ศรีฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เกษดา        ศรีฟอง  
๑๑ นายพิสิษฐศักดิ์    ศรีวะโสภณ สมาชิกสภาเทศบาล พิสิษฐศักดิ์   ศรีวะโสภณ  
๑๒ นายพงศพันธุ      ทารส สมาชิกสภาเทศบาล พงศพันธุ     ทารส  
๑๓ นายโกศล          ทองสวาง เลขานุการสภาเทศบาล โกศล         ทองสวาง ปลัดเทศบาล 

ผูไมมาประชุม 
   -ไมมี- 

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายมนูญ          บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี มนูญ         บูรณพัฒนา  
๒ นายโชติอนันต     แกวกาวิล รองนายกเทศมนตรี โชติอนันต   แกวกาวิล  
๓ นายชูเดช           เกตุชูรัตน รองนายกเทศมนตรี ชูเดช         เกตุชูรัตน  
๔ นายวิโรจน         ลาปน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี วิโรจน       ลาปน  
๕ นางอัมพวา         เลิศหัสดีรตัน เลขานุการนายกเทศมนตรี อัมพวา      เลิศหัสดีรัตน  
๖ นายดํารง            พ้ืนผา                ผอ.กองคลัง ดํารง         พ้ืนผา                 
๗ นายนิคม           สุทธิทองแท ผอ. กองชาง นิคม         สุทธิทองแท  
๘ นางศุภิกา          หนูเผา ผอ.กองสาธารณสุขฯ ศุภิกา        หนูเผา  
๙ นางสุพรรณ        แสวงรัตน หัวหนาสํานักปลัด สุพรรณ        แสวงรัตน  

๑๐ นางสาววารุณี     พรเจริญเกียรต ิ หัวหนาฝายอํานวยการ วารุณี      พรเจริญเกียรต ิ  
๑๑ นางสาวยุพาวรรณ  สุขดี นักวิเคราะหนโยบายฯ ยุพาวรรณ    สุขดี  
๑๒ นางศิริญญ         บรรเลง นักจัดการงานท่ัวไป ชก ศิริญญ       บรรเลง  
๑๓ นายพิษณุ           รอดเจริญ ผช.จนท.คอมพิวเตอร พิษณุ         รอดเจริญ  
๑๔ นางสาวณัฏฐชญา  ตะวัน นักทรัพยากรบุคคล ชก ณัฏฐชญา  ตะวัน  



      -๒- 
ผูเขารวมประชุม 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑๕ นายบัณฑิต     สุตา ผญบ. หมูท่ี ๒ บัณฑิต     สุตา  
๑๖ นายปรีชา       หนอแกว ผญบ. หมูท่ี ๓ ปรีชา       หนอแกว  
๑๗ นายดํารงคศักดิ์   ทองกัณทา ผญบ. หมูท่ี ๑ ดํารงคศักดิ์   ทองกัณทา  
๑๘ นางถนอมศรี      ปะระมะ นักจัดการงานท่ัวไป ชก ถนอมศรี      ปะระมะ  
๑๙ นายอมรินทร      สุวรรณ นักพัฒนาชุมชน อมรินทร      สุวรรณ  
๒๐ นายเรืองวิทย     วองไว ผญบ.หมูท่ี ๕ เรืองวิทย      วองไว  
๒๑ นางสาวชุติมณฑน  ไชยเฟย ผช. นักประชาสัมพันธ ชุติมณฑน  ไชยเฟย  
๒๒ นายณัฐวุฒิ        เขียววาสน ผูชวยนักวิชาการเกษตร ณัฐวุฒิ        เขียววาสน  
เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
                 เม่ือถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง มาพรอมกันครบองคประชุม ปลัดเทศบาลฯ ใน
ฐานะเลขานุการสภาเทศบาลฯ ไดเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน เขาหองประชุม พรอม
ท้ังเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
ประธานฯ สวัสดีครับ สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน วันนี้สมาชิกฯ มาประชุมครบองคประชุม ผมขอเปด       

การประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๑ และขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ อานประกาศสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป 
๒๕๖๑ 

เลขาฯ กราบเรียนทานประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขออนุญาตอานประกาศ
สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  
ครั้งท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
เรื่อง  การเปดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจาํป ๒๕๖๑ 
……………………. 

ดวยสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดมีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ครั้งแรก 
เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑ มีกําหนด   
๓๐  วัน  เริ่มตั้งแตวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ถึงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงกําหนดการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  
ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๑ ในวันท่ี  ๕ มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง 

 

   จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๗   เดือน   กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           
                                            (นายสิงหคํา แสงหลา) 

        ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 



-๓- 

ประธานฯ ผมขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ    

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานสภาแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ  การประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลส่ีป เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๔ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดใหผูบริหารทองถ่ิน ประกาศใชแผนพัฒนา
ท่ีอนุมัติแลวและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณา
การองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศ โดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน นั้น 

  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดจัดทํารางแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามข้ันตอน เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยผานการพิจารณาอนุมัติจากผูบริหาร
เทศบาลเปนแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๔) และประกาศใช
แผนดังกลาว ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ แลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ โดยท่ัวกัน 
ท่ีประชุม  -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑   
                              ประจาํป ๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
ประธานฯ        ขอใหสมาชิกฯ ทุกทานไดตรวจดูรายงานการประชุม ท่ีไดสงไปพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไข เพ่ิมเติม เชิญครับ 
-ไมมี- 

หากไมมี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจาํป ๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

ท่ีประชุม          เห็นชอบ  ๑๒  เสียง 
ไมเห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   - เสียง 

มติท่ีประชุม      เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง    
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๖๑   เม่ือวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
เห็นชอบ      ๑๒ เสียง 
ไมเห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   -  เสียง           

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ดวน  (ถามี)  
                                   -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง กระทู  (ถามี) 
-ไมมี- 



-๔- 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง ญัตติขอใหสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนกรรมการพัฒนาเทศบาล   
            และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล     

ประธานฯ เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ           เรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ท่ีเคารพ 
   ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ในการพิจารณาคัดเลือก 
  สมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนาเทศบาล  

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง         

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 8 (3) และขอ 28 (1) กําหนดใหคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
ท่ีมาจากสมาชิกสภาทองถ่ินคัดเลือกกันเอง จํานวน 3 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีมาจากสมาชิกสภาทองถ่ินคัดเลือกกันเอง   จํานวน 3 คน   โดยกรรมการท่ี
ไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได จึง
ไดเสนอญัตติขอใหสภาเทศบาลเพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือคัดเลือกคณะ
กรรมการฯ ดังกลาว  

      เหตุผล 
เพ่ือใหพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการฯ ดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไป

แนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ขอ 8 (3) และขอ 28 (1) ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
- สมาชิกสภาทองถิ่นคัดเลือกกันเอง จํานวน 3 คน (การเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินตอท่ี 

ประชุมตองมีผูรับรองจํานวนอยางนอย 2 คน และผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตองให
ความยินยอม) 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
- สมาชิกสภาทองถิ่นคัดเลือกกันเอง จํานวน 3 คน (การเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินตอท่ี 

ประชุมตองมีผูรับรองจํานวนอยางนอย 2 คน และผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตองให
ความยินยอม) 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือโปรดพิจารณาคัดเลือกตอ
สภาเทศบาล ตามระเบียบฯ ตอไป 

นายกเทศมนตรี 

ประธานฯ ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงเก่ียวกับวิธีการคัดเลือก 
เลขาฯ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ในการคัดเลือกคณะกรรมการเพ่ือแตงต้ังเปนคณะกรรมการพัฒนา

 ทองถ่ิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ชุดละ ๓ คน โดยใหสมาชิกสภา 
  ทองถ่ินคัดเลือกในท่ีประชุม นั้น การเสนอชื่อตองมีผูรับรอง จํานวนอยางนอย ๒ คน และผูซ่ึงไดรับ 

การเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุม และตองใหความยินยอม ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อเกินกวา 
จํานวนท่ีกําหนด ใหประธานแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือก ผูไดรับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ  
 



    -๕- 
ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนน ท่ีประธานท่ีประชุมมอบใหไว   
ไมเกิน ตามจํานวนท่ีกําหนด 
 ใหประธานต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุมและมิไดเปนผูไดรับการเสนอชื่อจํานวนไม
เกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภาทองถ่ินมีไมครบตามจํานวนใหเลือกจาก
พนักงานเทศบาลได 
 เม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับ เปนผูซ่ึงไดรับการคัดเลือก    
จนครบจํานวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน ทําใหไมสามารถคัดเลือก
ได ใหท่ีประชุมจัดใหมีการลงคะแนนใหม เฉพาะผูซ่ึงไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งท่ีสองแลว 
ปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีการจับฉลาก ตามประธานฯ ในท่ีประชุมกําหนด 

ประธานฯ         อันดับแรก เปนการเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ขอเชิญสมาชิกฯ ไดเสนอชื่อ เชิญครับ 
สท.พิสิษฐศักดิ์ฯ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายพิสิษฐศักดิ์  ศรีวะโสภณ สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอชื่อนายสุรชยั  นิยะมาศ  เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๑ 
ประธานฯ ขอผูรับรองครับ 

๑. นายเอกศิษฐ  เชาวธํารงวรรธน 
๒. นายวิชัย      ลาปน 

มีผูรับรองถูกตองครับ เจาตัวยินยอมไหมครับ 
สท.สุรชัยฯ ยินยอม ครับ 
ประธานฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ไดเสนอชื่อ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๒ เชิญครับ 
สท.เอกศิษฐฯ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายเอกศิษฐ  เชาวธํารงวรรธน สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอชื่อ นายมานพ  ถาเกิด เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๒ 
ประธานฯ ขอผูรับรองครับ 

๑. นายสุรชยั  นิยะมาศ 
๒. นางโสภา   สารพฤกษ 

มีผูรับรองถูกตองครับ เจาตัวยินยอมไหมครับ 
สท.มานพฯ ยินยอม ครับ 
ประธานฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ไดเสนอชื่อ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๓ เชิญครับ 
สท.ชูชาติฯ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายชูชาติ  นันติ สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอชื่อ นางโสภา  สารพฤกษ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๓ 
ประธานฯ ขอผูรับรองครับ 

๑. นายพงศพันธุ  ทารส 
๒. นางสาวเกษดา  ศรีฟอง 

มีผูรับรองถูกตองครับ เจาตัวยินยอมไหมครับ 
สท.โสภาฯ ยินยอม คะ 
ประธานฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

   -ไมมี- 

  เม่ือไมมีสมาชิกทานใด เสนอชื่อเพ่ิมเติม 

 



      -๖- 
  เปนอันวาสภาแหงนี้ ไดมีการเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ครบตามจํานวนท่ีตองการ  

คือ ๓ คน ดังนั้น จึงถือวาบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อนั้น ไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย 

๑. นายสุรชยั  นิยะมาศ 
๒. นายมานพ  ถาเกิด 
๓. นางโสภา   สารพฤกษ 

ประธานฯ ตอไป ขอเชิญสมาชิกฯ ไดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ขอเชิญเสนอชื่อครับ 

สท.สุรชัยฯ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายสุรชัย  นิยะมาศ สมาชิกสภาเทศบาล 
ขอเสนอชื่อนายพิสิษฐศักดิ์  ศรีวะโสภณ เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
คนท่ี ๑ 

ประธานฯ ขอผูรับรองครับ 
๑. นายเอกศิษฐ  เชาวธํารงวรรธน 
๒. นายวิโรจน    สุตา 

มีผูรับรองถูกตองครับ เจาตัวยินยอมไหมครับ 
สท.พิสิษฐศักดิ์ฯ ยินยอม ครับ 
ประธานฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ไดเสนอชื่อเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๒  

เชิญครับ 
สท.เอกศิษฐฯ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายเอกศิษฐ  เชาวธํารงวรรธน สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอชื่อ นายวิชัย  ลาปน เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๒ 
ประธานฯ ขอผูรับรองครับ 

๑. นายพงศพันธุ  ทารส 
๒. นางโสภา   สารพฤกษ 

มีผูรับรองถูกตองครับ เจาตัวยินยอมไหมครับ 
สท.วิชัยฯ ยินยอม ครับ 
ประธานฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ไดเสนอชื่อเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๓ 
สท.พิสิษฐศักดิ์ฯ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายพิสิษฐศักดิ์  ศรีวะโสภณ สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอชื่อนายชูชาติ  นันติ เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนท่ี ๓ 
ประธานฯ ขอผูรับรองครับ 

๑. นายวิชัย    ลาปน 
๒. นางเกษดา  ศรีฟอง 

มีผูรับรองถูกตองครับ เจาตัวยินยอมไหมครับ 
สท.ชูชาติฯ ยินยอม ครับ 
ประธานฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

   -ไมมี- 

  เม่ือไมมีสมาชิกทานใด เสนอชื่อเพ่ิมเติม 

 



      -๗- 
  เปนอันวาสภาแหงนี้ ไดมีการเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ครบตามจํานวนท่ีตองการ คือ ๓ คน ดังนั้น จึงถือวาบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อนั้น ไดรับการคัดเลือก
เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย 

๑. นายพิสิษฐศักดิ์  ศรีวะโสภณ 
๒. นายวิชัย         ลาปน 
๓. นายชูชาติ       นันติ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
   เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (จํานวน  ๖ รายการ)  

ประธานฯ เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ  

ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ขอเสนอญัตติเ พ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล      
ตําบลยางเนิ้ง ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจาย     
เปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จํานวนเงิน ๑๐๕,๙๕๐ บาท        
(หนึ่งแสนหาพัน เการอยหาสิบบาทถวน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

  รายการโอนเพ่ิม 
 

๑. ตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ ดังนี้ 

๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * ราคา ๒๑,๐๐๐ บาท โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) จํานวน ๑ หนวย โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

๑) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๒ MB ตองมี 

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๒.๑ GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก 
(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา ๘ แกน หรือ 

๒) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๓ MB ตองมี 

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๒.๕ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

   -มีหนวยความจํา (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา ๘ GB 

 -มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB จํานวน ๑ หนวยหรือ 
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย 

-มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไมนอยกวา  

๑๒ นิ้ว  



-๘- 

    -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย    

  -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกวาจํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 

    -สามารถใชงาน Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth ไดเปนอยางนอย 

  ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑท่ีอยูในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 
๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ลําดับท่ี ๑๑ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนา ๒๘ ขอ ๑ (๗)   

ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๒๑,๐๐๐ บาท  

๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ * (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)   
ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) จํานวน ๑ หนวย โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

๑) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๒ MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๓.๘ GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก 
(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา ๘ แกน หรือ 

๒) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๖ MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๒.๗ GHz  

   -มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

๑) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาด      
ไมนอยกวา ๑ GB หรือ 

๒) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑ GB 
หรือ 

๓) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 
Graphics ท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑ GB 

   -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB 

-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB 
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย 

    -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 

  -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกวาจํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 

    -มีแปนพิมพและเมาส  



  -๙- 

  -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด      
ไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย 

  ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑท่ีอยูในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 
๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ลําดับท่ี ๘ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนา ๒๙ ขอ ๑ (๘)   

ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท  

๒. ตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

๒.๑ โตะทํางาน ระดับกลาง  จํานวน ๑ ตัว เพ่ือใชสําหรับปฏิบัติงานของสํานักปลัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนา ๒๘ ขอ ๑ (๒)  ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๖,๕๐๐ บาท 

๒.๒ เกาอ้ีสํานักงาน มีลอเลื่อนบุหนังเทียม ขาเหล็ก จํานวน ๑๓ ตัวๆ ละ ๒,๖๕๐ บาท   
เพ่ือใชในงานของสํานักปลัด หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สี่ปเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนา ๒๘ ขอ ๑ (๓)  

ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๓๔,๔๕๐ บาท 

๒.๓ เกาอ้ีผูบริหาร จํานวน ๒ ตัวๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท เพ่ือใชสําหรับผูบริหาร และ            
รองนายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนา ๒๘ ขอ ๑ (๔)   

ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒.๔ ตูกระจกบานเล่ือน จํานวน ๒ ตูๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท  เพ่ือใชสําหรับหองศูนยดํารงธรรม
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนา ๒๘   ขอ ๑ (๑)   

ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๗,๐๐๐ บาท 

รวมโอนเพ่ิมเปนเงินท้ังส้ิน ๑๐๕,๙๕๐ บาท (หนึ่งแสนหาพันเการอยหาสิบบาทถวน) 

รายการโอนลด 

๑. โอนลด งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ         
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว ๖๐๖,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑของเทศบาล เพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง       
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๔)  หนา ๑๒๔ ขอ ๖ ขอโอนลด จํานวน ๒๘,๐๐๐ บาท 

๒. โอนลด แผนงาน การรักษาความความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ คาใชจายในโครงการจัดซ้ือเครื่องกันหนาว  ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท 



-๑๐- 
เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องกันหนาว เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนจากสภาวะภัยหนาว 

ใหกับประชาชนในเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตามหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณ  

เพ่ือการชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๓ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป 

เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนา ๗๘ ขอ ๑ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร      

การเสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม           

ขอโอนลด จํานวน ๗๗,๙๕๐ บาท   

   รวมโอนลดเปนเงินท้ังส้ิน ๑๐๕,๙๕๐ บาท (หนึ่งแสนหาพันเการอยหาสิบบาทถวน) 

เหตุผล 
๑. การจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุกและคอมพิวเตอร เนื่องจากไดมีการจัดซ้ือมานาน           

จึงไมสามารถใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณลักษณะไมเหมาะสมกับการใชงาน       
ในปจจุบัน   

๒. การจัดซ้ือโตะทํางาน เนื่องจากรับโอนยายหัวหนาฝายปกครอง มาดํารงตําแหนงใหม 
ดังนั้น เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติจัดซ้ือโตะทํางาน จํานวน ๑ ตัว  
เปนเงิน ๖,๕๐๐ บาท (หกพันหารอยบาทถวน) 

๓. การจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน เนื่องจากของเดิมใชมานานเกิดชํารุด ดังนั้น เพ่ือใหพนักงานและ
ลูกจางของสํานักปลัดมีเกาอ้ีเพียงพอกับการใชงาน จึงขออนุมัติจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน ๑๓ ตัวๆ 
ละ ๒,๖๕๐ บาท เปนเงิน ๓๔,๔๕๐ บาท (สามหม่ืนสี่พันสี่รอยหาสิบบาทถวน) 

๔. การจัดซ้ือเกาอ้ีผูบริหาร เนื่องจากของเดิมใชมานานเกิดชํารุด ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและ
รองนายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง มีเกาอ้ีสําหรับปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติจัดซ้ือเกาอ้ีผูบริหาร จํานวน  
๒ ตัวๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 

๕. การจัดซ้ือตูกระจกบานเลื่อน เนื่องจากไดจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลยางเนิ้งใหม 
ดังนั้น เพ่ือใหศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลยางเนิ้ง มีตูสําหรับจัดเก็บเอกสารเปนระเบียบเรียบรอย จึง
ขออนุมัติจัดซ้ือตูกระจกบานเลื่อน จํานวน ๒ ตูๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๗,๐๐๐ บาท           
(เจ็ดพันบาทถวน) 

เทศบาลฯ จึงมีความจําเปนขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๑ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวด คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจายเปนรายงานใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  

จึงขอเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอขอความ
เห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตามระเบียบฯ ตอไป 

นายกเทศมนตร ี

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 
-ไมมี- 
 

 



-๑๑- 
หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง      
มติท่ีประชุม เปนอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
    เพ่ือตั้งจาย เปนรายการใหม  

เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๗  ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
   เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม   

ประธานฯ เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ     

ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม หมวดครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ในการโอนเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 96,000 บาท (เกาหม่ืนหกพันบาทถวน) ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

รายการโอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
หมวดคาครุภัณฑ   
ประเภทครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง 
- ชุดดับเพลิงชนิดผา FR Cotton จํานวน 8 ชุด 

    คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
    1.ผาชั้นนอกทําจากผา Cotton เคลือบสารกันไฟ 

2.เปนชนิดเสื้อและกางเกงแยกจากกัน 
3.ติดแถบสะทอนแสง 
4.ผาชั้นในเปนผาระบายความรอนและถอดแยกจากชั้นนอกได 
5.มีสายรัดบาท่ีกางเกง 

ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑท่ีต้ังจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สามารถจัดหา        
ไดตามราคาทองถิ่น และจําเปนตองดําเนินการดวยความประหยัด หนวยงานรับผิดชอบ สํานัก
ปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลส่ีป เทศบาลตําบลยางเน้ิง เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) หนา 30 ขอ 11   
รวมโอนเพ่ิม จํานวน 96,000 บาท (เกาหม่ืนหกพันบาทถวน) 

 



-๑๒- 
รายการโอนลด 

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  
โอนลด 96,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑของเทศบาล เพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เทศบาล   
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หนา 124 ขอ 6 
รวมโอนลด จํานวน 96,๐๐๐ บาท (เกาหม่ืนหกพันบาทถวน) 

เหตุผล 
เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจของพนักงานเจาหนาท่ี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ดานการระงับเหตุ

อัคคีภัยในพ้ืนท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมไปถึงพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขณะปฏิบัติหนาท่ี  จึงขออนุมัติจัดซ้ือ- ชุดดับเพลิงชนิดผา FR 
Cotton จํานวน 8 ชุด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น   

จึงขอเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอขอความ
เห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตามระเบียบฯ ตอไป 

นายกเทศมนตรี 
ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 

-ไมมี- 
หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง      
มติท่ีประชุม เปนอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
    เพ่ือตั้งจาย เปนรายการใหม  

เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๘  ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
   เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  

ประธานฯ เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ     

ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ขอเสนอญัตติเ พ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล        
ตําบลยางเนิ้ง  ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจาย     
เปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 



-๑๓- 

หลักการ 

เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จํานวนเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) ตามรายละเอียดดังนี้ 

    รายการโอนเพ่ิม 

  ๑.ตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ * (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)    
ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) จํานวน ๑ หนวย โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

๑) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๒ MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๓.๘ GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics 
Processing Unit) ไมนอยกวา ๘ แกน หรือ 

๒) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๖ MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๒.๗ GHz  

    -มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

๑) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอย
กวา ๑ GB หรือ 

๒) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑ GB 
หรือ 

๓) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 
Graphics ท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑ GB 

   -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB 

 -มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB 
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย 

    -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 

  -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกวาจํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง    

    -มีแปนพิมพและเมาส 

  -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด      
ไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย 



-๑๔- 

  ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑท่ีอยูในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 
๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ลําดับท่ี ๘ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สี่ ป เ พ่ิ ม เ ติ ม / เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ( ฉ บั บ ท่ี  ๑ )  ( พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๑ -๒ ๕ ๖ ๔ )  ห น า  ๒ ๕  ข อ  ๒                            
ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท 

๒.ตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  เพ่ือติดตั้งผามานพรอมอุปกรณหองทํางานของกองการศึกษา 
จํานวน ๑๖ ชุด หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนา ๒๕ ขอ ๒  ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

๓.ตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคา
ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือติดต้ังกัน
สาดระเบียงดานหลังหองทํางาน ขนาดกวาง ๑.๙๐ ม. ยาว ๔.๘๕ ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป
เ พ่ิ ม เ ติ ม / เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ( ฉ บั บ ท่ี  ๑ )  ( พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๑ -๒ ๕ ๖ ๔ )  ห น า  ๕  ข อ  ๕                                   
ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๔.ตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  เพ่ือติดตั้งฉากก้ันหองสํานักงาน พารทิชั่น ขนาด ๒x๒ เมตร 
จํานวน ๓ อัน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนา ๒๕ ขอ ๒  ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

    รายการโอนลด 

  ๑.โอนลดแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
คาใชจายในโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เปงหรือประเพณีลอยกระทง ตั้งไว  

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

-เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เปง
  หรืองานประเพณีลอยกระทง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย 

ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนา ๗๕ ขอ ๕ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร     
การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม   

โอนลด จํานวน ๑๐๔,๔๗๗ บาท  

๒.โอนลดแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุ
สํานักงาน คาจัดซ้ือหนังสือพิมพใหหองสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาด ตั้งไว ๗๐,๐๐๐ บาท 

 

 



-๑๕- 
-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหนังสือพิมพใหหองสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาด หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) หนา ๗๙  โอนลด จํานวน ๑๒,๕๒๓ บาท  

เหตุผล 

๑.ดวยครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกองการศึกษา แตละเครื่องใชงานมาเปนเวลานานหลายป
ทําใหการซอมแตละครั้งมีคาใชจายสูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของกองการศึกษา   

๒.เนื่องจากชวงบายแดดแรงทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานหนักและสิ้นเปลืองคาใชจาย  
ดังนั้น  เพ่ือแกไขปญหาและเพ่ือเกิดความสวยงามของหองทํางาน จึงขออนุมัติติดตั้งผามานพรอม
อุปกรณ จํานวน ๑๖ ชุด เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 

๓.ติดตั้งกันสาดระเบียงดานหลังหองทํางานเพ่ือกันแดดและฝน ชวยกันลื่นในชวงฝนตก      
ลดปญหาอุบัติเหตุ ขนาดกวาง ๑.๙๐ ม. ยาว ๔.๘๕ ม. เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 

    ๔.ติดตั้งฉากก้ันหองสํานักงาน พารทิชั่น ขนาด ๒x๒ เมตร จํานวน ๓ อัน เปนเงิน  
๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)  

เทศบาลฯ จึงมีความจําเปนขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๑   หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ี
ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

จึงขอเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอขอความ
เห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตามระเบียบฯ ตอไป 

นายกเทศมนตรี 
ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 

-ไมมี- 
หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง         
มติท่ีประชุม เปนอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
    เพ่ือตั้งจาย เปนรายการใหม  

เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๙  ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
   เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (จํานวน ๓ รายการ)  

ประธานฯ เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ  
 
 



-๑๖- 
ขาพเจานายมนูญ  บูรณพัฒนา  ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง  ขอเสนอญัตติขอ

อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม โดย
มีหลักการและเหตุผลดังนี้  

หลักการ 
เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน ๓ รายการ  
 

  รายการโอนเพ่ิม  
 ๑. ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ  Multifunction  ชนิดเลเซอรหรือ LED  จํานวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณ  ๑๗,๐๐๐  
บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑. สามารถเปน Printer, Copier, Scanner 
๒. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๑๙๒ MB 
๓. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  ๑  ชอง 
๔. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi  
๕. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดําและสี) ได 
 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล   

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ  วันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ลําดับท่ี  ๔๙ )  
หนวยงานรับผิดชอบกองคลังปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
หนา  ๒๙  ลําดับท่ี ๙ สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 

๒. ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือตั้งเปนรายการใหม แผนงาน
บริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับ
เจาหนาท่ี จํานวน ๑๐ ตัวๆ ละ ๑,๔๙๐ บาท งบประมาณ ๑๔,๙๐๐ คุณลักษณะดังนี้  
 - ชนิดบุหนังเทียมมีลอเลื่อน มีพนักพิงมีท่ีวางแขนท้ัง  ๒  ดาน 
 ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑท่ีตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหา
ไดตามราคาทองตลาดทองถ่ินและจําเปนตองจัดหาดําเนินการดวยความประหยัดหนวยงานรับผิดชอบ
กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หนา  ๒๘  
ลําดับท่ี  ๕   สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 

๓. ขออนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการ
ใหม แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซ้ือ
เครื่องเย็บเขาเลม จํานวน  ๑  เครื่อง งบประมาณ  ๔,๕๐๐  บาท 

   คุณลักษณะดังนี้   
๑. เย็บกระดาษท่ีมีความยาวถึง  ๒๔  นิ้ว 
๒. บรรจุลวดเย็บได  ๒  แถว (๕๐ - ๑๐๐ เข็ม) 
๓. ระยะในการเย็บจากขอบกระดาษ ๗ ซม. 
๔. ขนาด ๙ x ๓๙ x ๒๕ ซม. 

 
 
 



-๑๗- 

ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑท่ีตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหา
ไดตามราคาทองตลาดทองถ่ิน  และจําเปนตองจัดหาดําเนินการดวยความประหยัดหนวยงาน
รับผิดชอบกองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   
หนา ๒๘ ลําดับท่ี ๖ สอดคลองกับยุทธศาสตรดานบริหารจัดการท่ีดี 

รวมโอนเพ่ิม จํานวน ๓๖,๔๐๐ บาท 
 

รายการโอนลด 
  ๑. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินการ คาวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) ประเภท
วัสดุสํานักงาน  (๓๓๐๑๐๐)  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงานสําหรับกองคลัง เชน กระดาษ  หมึก  
ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด ฯลฯ  เพ่ือใชในกิจการของเทศบาลหนวยงานท่ีรับผิดชอบกองคลังปรากฏ
ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หนา  ๑๒๔  ขอ  ๖  
งบประมาณคงเหลือกอนโอนจํานวน ๓๗,๔๕๔ บาท  โอนลด ๒๕,๖๐๐ บาท  ไปเพ่ิมตั้งรายการใหม  
คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรคาจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร  จํานวน  ๑๗,๐๐๐  บาท  
ประเภทครุภัณฑสํานักงานคาจัดซ้ือเกาอ้ีฯ  จํานวน ๘,๖๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
จํานวน ๑๑,๘๕๕  บาท 
  ๒. แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินการ คาวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร (๓๓๑๔๐๐) เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษตอเนื่อง 
แปนพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอพแวร  หมึกพิมพ ฯลฯ เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล
หนวยงานท่ีรับผิดชอบกองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) หนา ๑๒๔  ขอ ๖  งบประมาณคงเหลือกอนโอน จํานวน ๒๒,๘๔๐ บาท โอนลด  
๑๐,๘๐๐ บาท  ไปเพ่ิมตั้งรายการใหม คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซ้ือเกาอ้ี จํานวน  
๖,๓๐๐ บาท เครื่องเย็บเขาเลม จํานวน  ๔,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน 
๑๒,๐๔๐ บาท 

 รวมโอนลด จํานวน ๓๖,๔๐๐ บาท 
เหตุผล 

   ๑. เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด  ๔  การโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 
   ๒. เนื่องจากคาครุภัณฑดังกลาวไดบรรจุเ พ่ิมเติมในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เทศบาล       
ตําบลยางเนิ้ง (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไมไดตั้งจายไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  แตมีความจําเปนตองจัดหาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเจาหนาท่ี 

           
จึงขอเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอขอความ

เห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  อนุมัติตามระเบียบฯ ตอไป 

นายกเทศมนตร ี

 



-๑๘- 

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 
-ไมมี- 

หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง      
มติท่ีประชุม เปนอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
    เพ่ือตั้งจาย เปนรายการใหม  

เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง     

ระเบียบวาระท่ี ๑๐  ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
     เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (จํานวน  ๖ รายการ)  

ประธานฯ เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ  

ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ขอเสนอญัตติเ พ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล       
ตําบลยางเนิ้ง  ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  เพ่ือตั้งจายเปน
รายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โอนเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 2,181,000 บาท (สองลานหน่ึงแสนแปดหมื่น
หน่ึงพันบาทถวน) ตามรายละเอียดดังนี้  
  รายการโอนเพ่ิม ตั้งจายเปนรายการใหม 

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟาถนน 
หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
๑. โครงการกอสรางปรับปรงุผิวจราจรแบบพาราแอสฟลทติกคอนกรีต จากถนนเลียบทาง 

รถไฟฝงตะวันออก – สี่แยกเสนหชายน้ํา หมูท่ี 3 ตําบลยางเนิ้ง  โอนเพ่ิม จํานวน  1,669,000 บาท  
- เพ่ือจายเปนคากอสรางปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟลทติกคอนกรีต จากถนนเลียบ

ทางรถไฟฝงตะวันออก–สี่แยกเสนหชายน้ํา หมูท่ี 3 ตําบลยางเนิ้ง พ้ืนท่ีโอเวอรเลย 3,775 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  หนวยงานท่ีรับผิดชอบกองชาง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) หนา 14 ขอ 27  
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการสรางความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ของจังหวัดเชียงใหม    

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หมูท่ี 6 ตําบลยางเนิ้ง 
โอนเพ่ิม จํานวน  327,000 บาท  



                                             -๑๙- 
- เ พ่ือจายเปนคากอสรางดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.08 เมตร รอบสระน้ํ า            

ยาว 175 เมตร ทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 1.20 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  หนวยงานท่ีรับผิดชอบกองชาง ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) หนา 17 ขอ 2 
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนฐานการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหม 

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
1. โตะพับขาว   จํานวน  36,000 บาท 
-เพือ่จายเปนคาจัดซื้อโตะพบัขาว จํานวน 24 ตัว ขนาดกวาง 0.60 เมตร ยาว 1.50 เมตร  

สูง 0.75 เมตร โดยมีความจําเปนตองใชในกิจการของเทศบาล (จัดซื้อตามราคาทองถิ่น) หนวยงาน     
ท่ีรับผิดชอบกองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เ พ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)          
(พ.ศ.2561-2564) หนา 32 ขอ 4 (1) 

2. เกาอี้สํานักงาน  จํานวน 10,500 บาท 
-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 7 ตัว ชนิดบุหนังเทียม มีลอเลื่อน มีพนักพิง   

มีท่ีวางแขนท้ังสองดาน โดยมีความจําเปนตองใชในกิจการของเทศบาล (จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบกองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
(พ.ศ.2561-2564) หนา 32 ขอ 4 (2)  

3. ตูบานเล่ือนกระจก  จํานวน 3,500 บาท  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเล่ือนกระจก จํานวน 1 หลัง ตูบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต มีชั้นวาง  

ขนาด 118.50 x 88 x 40.7 ซม. โดยมีความจําเปนตองใชในกิจการของเทศบาล (จัดซื้อตามราคา
ทองถิ่น) หนวยงานท่ีรับผิดชอบกองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) หนา 32 ขอ 4 (5) 

ประเภท ครุภัณฑกอสราง 
1. กระจกโคง   จํานวน 135,000 บาท 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระจกโคง ชนิดสแตนเลส  ขนาด 18 น้ิว  จํานวน 30 ชุด โดยมีความ 

จําเปนตองใชติดต้ังตามจุดอับสายตาภายในเขตเทศบาล (จัดซื้อตามราคาทองถิ่น) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564) 
หนา 32 ขอ 4 (3) 

 

รวมโอนเพ่ิม จํานวน 2,181,000 บาท (สองลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 
                                  

รายการโอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟาถนน 
หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
 



-๒๐- 
ถนน 
1. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนายนิรันดร ปนถลา หมูท่ี 1 ตําบลยางเนิ้ง  

ตั้งไว 123,000 บาท   
-เพ่ือกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 220 ตร.ม.  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564)
หนา 87 ขอ 1 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย และความ 
สงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม  โอนลด 27,000 บาท 

๒.กอสรางถนน ค.ส.ล. และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ซอยบานนายพรชัย  
สุ ต า  ถึ ง ลํ า เ ห มือ งส าธา รณะหน าบ านนายบุญรั ตน  อิ นทะวั ง  ห มู ท่ี  2  ตํ าบลยา ง เนิ้ ง                      
ตั้งไว 734,000 บาท   

-เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 261 เมตร  

หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,044 ตร.ม. และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด ∅  
0.80 เมตร ยาว 30 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 4 บอ ความยาว 34 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หนา 88 ขอ 4 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
การเสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม   
โอนลด 182,000 บาท 

๓. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูบานสุขสันต   หมูท่ี 4 ตําบลยางเนิ้ง   ตั้งไว  326,000 บาท 
-เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 580 ตร.ม. ปรากฏในแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-
2564) หนา 89 ขอ 11 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม  โอนลด 75,000 บาท 

๔. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหนาบานนายประสิทธิ์ บุญมา  หมูท่ี 1 ตําบลสารภ ี 
ตั้งไว 51,000 บาท   

-เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2.80 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 89.60 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) 
หนา 90 ขอ 18 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม โอนลด 13,000 บาท  

๕. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยรมเย็น – ถนนเชียงใหม-ลําปาง หมูท่ี 7  
ตําบลยางเนิ้ง  ตั้งไว 794,000 บาท  

-เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 3.50 เมตร  
ยาว 373 เมตร หนา 0.05 เมตร และกวาง 3.30 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,711.40 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) 
หนา 90 ขอ 16 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร การสรางความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม  โอนลด 394,000 บาท 



-๒๑- 
วางทอ,รางระบายน้ํา 
1. กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. กลางซอยเทศบาล 3 ถึงหนาบาน

นายบญุเลิศ ถาผอง  หมูท่ี 1  ตําบลยางเนิ้ง  ตั้งไว  698,000 บาท   

-เพ่ือจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด ∅ 0.40 เมตร ยาว 220 เมตร 
พรอมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 25 บอ ความยาวรวม 245 เมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวาง 
0.30 เมตร ยาว 45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบล   
ยางเนิ้ง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
(พ.ศ.2561-2564) หนา 91 ขอ 21 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร การสรางเสริมความม่ันคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม   
โอนลด 98,000 บาท 

2. กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหนาบาน 
นางพา เขียวแสง ถึงบานนางสาวพัชรินทร สุรินทรธรรม หมูท่ี 4 ตําบลยางเนิ้ง ตั้งไว 415,000 บาท  

-เพ่ือจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด ∅ 1.00 เมตร ยาว 65 เมตร 
พรอมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 4 บอ ความยาวรวม 69 เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ.2561-2564) หนา 94 ขอ 32 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร การสรางเสริมความม่ันคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม   โอนลด 105,000 บาท 

3. กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหนาบานนายจํารูญ หนูคง ถึงลําเหมืองสาธารณะ 
    หมูท่ี 4  ตําบลยางเนิ้ง   ตั้งไว 262,000 บาท   

-เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 110 เมตร     
ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หนา 93     
ขอ 31 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร การสรางเสริมความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม  โอนลด 42,000 บาท 

4. กอสรางวางทอเหลี่ยม ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหนารานแฝด 
ประดับยนต  หมูท่ี 5  ตําบลยางเนิ้ง   ตั้งไว 824,000 บาท   

-เพ่ือจายเปนคากอสรางวางทอเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร  
ยาว 54 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 6 บอ ความยาวรวม 60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
สี่ปเทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หนา 94 ขอ 34 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
การสรางเสริมความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม   
โอนลด 184,000 บาท 

  5. กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอพัก ค.ส.ล. ลําเหมืองสาธารณะหลังบาน 
นายธีรพันธ สมยอย  หมูท่ี 6 ตําบลยางเนิ้ง   ตั้งไว 732,000 บาท 

-เพ่ือจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด ∅ 0.80 เมตร ยาว 137 เมตร 
พรอมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 15  บอ ความยาวรวม 152  เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หนา 94 ขอ 35 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร การสราง
เสริมความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม    



-๒๒- 
โอนลด 132,000 บาท 

๖. กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหนาบานนายสมเพชร มโนรินทร – ลําเหมืองสาธารณะ   
หมูท่ี 1  ตําบลสารภี  ตั้งไว 123,000 บาท 

-เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 58 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.25 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กองชาง  
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.25๖๑-256๔) หนา 95 ขอ 4
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร การสรางความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ของจังหวัดเชียงใหม  โอนลด 13,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
1. หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ          โอนลด 135,000 บาท 
2. หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง   โอนลด 56,๖00 บาท 
3. หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
- คาธรรมเนียมตางๆ     โอนลด 20,000 บาท 
4. หมวดคาวัสดุ 
ประเภทวัสดุอ่ืนๆ  โอนลด 36,000 บาท 
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร โอนลด 10,500 
ประเภทวัสดุสํานักงาน  โอนลด 3,500 บาท 

 

แผนงานการศึกษา  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท อาคารตางๆ    
- สมทบกอสรางอาคารอเนกประสงค  ตั้งไว  2,000,000 บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายสมทบโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ค.ส.ล. 2ชั้น ขนาดกวาง 15 เมตร 

    ยาว 27 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือใหโรงเรียนเทศบาลตําบล        
    ยางเนิ้ง มีพ้ืนท่ีสวนกลางในการดําเนินงาน และจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   
    กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2561-2564) หนา 84 ขอ   
    2 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ของ 
   จังหวัดเชียงใหม (งบประมาณกอสรางรวม 6,000,000 บาท ใชงบประมาณป 2560 จํานวน  
   4,000,000 บาท และใชงบประมาณในป 2561 จํานวน 2,000,000 บาท    
   โอนลด 654,400 บาท 

 

รวมโอนลด จํานวน 2,181,000 บาท (สองลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 
 
 

 



-๒๓- 

เหตุผล 
  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลยางเนิ้ง มีนโยบายจะดําเนินโครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรแบบ 

    พาราแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 3 ตําบลยางเนิ้ง และปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพ หมูท่ี 6 ตําบลยางเนิ้ง   
    ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ือแกไขปญหา  
    ดานโครงสรางพ้ืนฐานในเขตเทศบาล และมีครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ครุภัณฑกอสราง จํานวน  
   1 รายการ ท่ีมีความจําเปนจะตองใชในกิจการงานของเทศบาล  

เทศบาลฯ จึงไดขอโอนงบประมาณจากโครงการสิ่งกอสรางของเทศบาล ซ่ึงโครงการท่ีขอโอนลด 
   งบประมาณดังกลาวไมมีความจําเปนตองใชงบประมาณอีก เนื่องจากไดดําเนินการจัดหาผูรับจาง 
   ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ แลว  ดังนั้น เทศบาลจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป  
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕61ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง    
   สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงิน  
   งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
   โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   

จึงขอเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบตอ   
            สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตามระเบียบฯ ตอไป 

นายกเทศมนตรี 

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 
-ไมมี- 

หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง      

มติท่ีประชุม เปนอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
    เพ่ือตั้งจาย เปนรายการใหม  

เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๑  ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
     เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  

ประธานฯ เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ  

ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม หมวดครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑอ่ืนๆ 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 



   -๒๔- 

หลักการ 
เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ในการโอนเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน ๒,๔00 บาท (สองพันสี่รอยบาทถวน) ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

รายการโอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
  แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร  
หมวดคาครุภัณฑ   
ประเภทครุภัณฑอื่นๆ 
- ปายพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากรทองถ่ิน ขนาดปายกวาง ๑๒๐ เซนติเมตร ยาว ๘๐ เซนติเมตร 

ขนาดขาเหล็กกวาง ๔๐ เซนติเมตร สูง ๑๓๐ เซนติเมตร  

ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑท่ีต้ังจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สามารถจัดหา        
ไดตามราคาทองถิ่น และจําเปนตองดําเนินการดวยความประหยัด หนวยงานรับผิดชอบ สํานัก
ปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลส่ีป เทศบาลตําบลยางเน้ิง เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) หนา 3๔ ขอ ๖ (๒) 
รวมขอโอนเพ่ิม จํานวน ๒,๔00 บาท (สองพันสี่รอยบาทถวน) 
 

รายการโอนลด 
  แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร 
หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  

    -คาใชจายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 
                     รัตนราชสุดาฯ 

ขอโอนลด ๒,๔00 บาท 
 

- เพ่ือเปนคาใชจายการดําเนินกิจกรรมการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน ท้ังทางดาน
กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญา รักษาและอนุรักษทรัพยากรทองถ่ิน ฯลฯ ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายกับการปฏิบัติราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๗
๑๒๐ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เทศบาล    
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2561-2564) หนา ๖๗ ขอ ๓  
รวมโอนลด จํานวน ๒,๔๐๐ บาท (สองพันสี่รอยบาทถวน) 
 
 
 
 



    -๒๕- 
เหตุผล 

เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมปกปกทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร ตามแผนการดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปท่ีหก (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔) บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย จึงขออนุมัติจัดจางทําปายพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร
ทองถ่ิน ขนาดปายกวาง ๑๒๐ เซนติเมตร ยาว ๘๐ เซนติเมตร ขนาดขาเหล็กกวาง ๔๐ เซนติเมตร  
สูง ๑๓๐ เซนติเมตร จํานวน ๑ ปาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น   

จึงขอเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอขอความ
เห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตามระเบียบฯ ตอไป 

นายกเทศมนตรี 

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 
-ไมมี- 

หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง      
มติท่ีประชุม เปนอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
    เพ่ือตั้งจาย เปนรายการใหม  

เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๒  ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
     เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม กองสาธารณสุข 

ประธานฯ เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ  

ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล 
ยางเนิ้ง  ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจายเปน 
รายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 
 
 
 
 



-๒๖- 
หลักการ 

 เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จํานวนเงิน ๘๗,๐๐๐  บาท (-แปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  
ตามรายการดังนี้  
 

       
โอนเพ่ิม โอนลด 

ตั้งรายการใหม จํานวน ๒ รายการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑. แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบ ลงทุน หมวด คาครุภัณฑ  ประเภท 
ครุภัณฑการเกษตร เครื่องพนละอองฝอย แบบ
สะพายหลัง จํานวน ๑ เครื่อง เครื่องยนตเบนซิน ๒ 
จังหวะ ลูกสูบแนวดิ่ง หนังสือคูมือการใชงาน ๑ ชุด 
ขนาด กวาง๔๕ ซม. ยาว๓๔ ซม. สูง ๖๘ ซม. กําลัง
เครื่องยนต ๕ แรงมา ระบบสตารทระบบจุดระเบิด
แบบลานกระตุกคอลยอิเล็กทรอนิกส กําลังลด 
คอมเพรสเซอร > ๖๘๐ ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง อัตรา
การไหลของน้ํายา ๑ – ๖ ลิตร/ชั่วโมง อัตราความเร็ว
จานเหวี่ยงน้ํายา > ๒๐,๐๐๐ รอบ/นาที ขนาดถัง 
บรรจุน้ํายา ๑๒ ลิตร ขนาดถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง 
๑.๔ ลิตร น้ํ าหนักเครื่อง (ไมรวมน้ํ ายา) ๑๑.๕ 
กิโลกรัม นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ป ๒๕๖๑ 
หน ว ย ง าน ท่ี รั บ ผิ ด ชอบกองส า ธ า รณสุ ขแล ะ
สิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนา 
๓๑ ขอ ๓ ขอโอนเพ่ิมจํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
๒. ตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน ๗,๐๐๐ บาท  
แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑. แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบ ดํ า เนินงาน หมวด ค า ใชสอย 
ประเภท คาวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือจายเปนคา
วั ส ดุ ค อม พิ ว เ ตอ ร  เ ช น  แป น พิ มพ โ ป ร แกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวร หมึกพิมพ เมนบอรด ฯลฯ 
เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) หนา ๑๒๔ ขอ ๖ ขอโอนลด จํานวน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบ ดํ า เนินงาน หมวด ค า ใชสอย 
ประเภท คาวัสด ุวัสดุยานพาหนะและขนสง  เพ่ือจาย
เปนคาวัสดุอุปกรณและอะไหลอ่ืนท่ีใชกับรถยนต 
รถบรรทุกรถบรรทุกขยะ ฯลฯ เชน ยางนอก ยางใน 
แบตเตอรี่ น้ํามัน เบรก หัวเทียน แมแรง ฯลฯ  เพ่ือใช
ในกิจการของเทศบาล  หนวยงานท่ีรับผิดชอบกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ หนา ๑๒๔ ขอ ๖  ขอโอนลดจํานวน ๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



-๒๗- 
โอนเพ่ิม โอนลด 

สาธารณสุข งบ ลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท 
ครุภัณฑการเกษตร เครื่องชั่ง จํานวน ๒ เครื่อง ทํา
จากเหล็กหลอท่ีมีคุณภาพ พิกัดน้ําหนัก ๖๐ กิโลกรัม 
สปริงไมเปนสนิม เท่ียงตรง มีถาดรองทําจากสแตน
เลส มีหนาจอ ๒ หนา ดูได ท้ังดานหนา ดานหลัง 
ขนาดไมต่ํากวา ๓๙x๓๙x๓๔ ซม. มีกุญแจสําหรับ
ปรับศูนย นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ป ๒๕๖๑ 
หน ว ย ง าน ท่ี รั บ ผิ ด ชอบกองส า ธ า รณสุ ขแล ะ
สิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) หนา 
๓๒ รายการท่ี ๑ ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๗,๐๐๐ บาท 
 

 บาท 

๓. แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบ ดํ า เนินงาน หมวด ค า ใชสอย 
ประเภท คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
สํานักงาน เชน คาปากกา ดินสอ ยางลบเครื่องเขียน 
แบบพิมพ กระดาษ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ เพ่ือใชใน
กิจการของเทศบาลหนวยงานท่ีรับผิดชอบ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) หนา ๑๒๔ ขอ ๖ ขอโอนลดจํานวน 
๑๗,๐๐๐ บาท 

๔. แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบ ดํ า เนินงาน หมวด ค า ใชสอย 
ประเภท คาวัสดุ วัสดุอ่ืนๆ  เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ 
ท่ีจําเปนตองใช อาทิเชน ฟลมกรองแสงฟลมกันความ
รอน ตราสัญลักษณตาง ๆ รถเข็น หรือ วัสดุอ่ืน ๆท่ี
ไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุในประเภทตาง ๆ ได 
เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองส าธ า รณสุ ขแล ะสิ่ ง แ วดล อม  ปร ากฏ ใน
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หนา ๑๒๔ ขอ ๖ ขอโอนลด
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 

๕. แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบ ดําเนินงาน หมวด คาใชสอยประเภท 
คาวัสดุ วัสดุการเกษตร เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ
การเกษตรเพ่ือใชในสํานักงาน เชนสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ถุง
มือ จอบ เสียมใบมีดตัดหญา ฯลฯ เพ่ือใชใน 
กิจการของเทศบาล หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) หนา ๑๒๔ ขอ ๖ ขอโอนลดจํานวน  
๑๐,๐๐๐ บาท 
๖. แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบ ดํ า เนินงาน หมวด ค า ใชสอย 
ประเภท คาวัสดุ  วัสดุไฟฟาและวิทยุ  เพ่ือจายเปน
คาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพ่ือใชกับสํานักงานเชน 
ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา ฯลฯ เพ่ือ 



-๒๘- 
โอนเพ่ิม โอนลด 

 ใชในกิจการของเทศบาลหนวยงานท่ีรับผิดชอบ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) หนา ๑๒๔ ขอ ๖ ขอโอนลดจํานวน  
๕,๐๐๐ บาท 
๗.แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน งาน 
สง เสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบ 
ดําเนินงาน  หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจ ายหมวดอ่ืน ๆ ค า ใชจ ายโครงการอบรม
สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย เพ่ือจายเปน
คาใชจายโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและอาหาร
ปลอดภัย มีกิจกรรมตามโครงการดังนี้  กิจกรรม
ควบคุมดูแลระบบสุขาภิบาลตลาดสดใหเปนไปตาม
หลักเกณฑตลาดสดนาซ้ือของกรมอนามัย เชน ขยะ
มูลฝอย หองน้ํา การลางตลาด ระบบบําบัดน้ําเสีย ,
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการตลาด พอคาแมคาเพ่ือ
สรุปปญหาขอเสนอแนะตาง ๆ,กิจกรรมจัดอบรมให
ความรูดานสุขาภิบาลและอาหารปลอดภัยใหกับ
ผูประกอบการในตลาด อยางนอยปละ ๑ ครั้ง ,
กิจกรรมตรวจสารปนเปอนในอาหาร ตรวจสอบสาร
ปนเปอนในผักอยางตอเนื่อง และกิจกรรมเนน
มาตรการการมีสวนรวมของผูประกอบการในตลาด
ฯลฯ  เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหผูชื้อ-
ผูขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ มีสวนรวมในการพัฒนายกระดับตลาดสด
ใหสะอาด ปลอดภัย ปลอดพิษ ตามเกณฑตลาดสดนา 
ซ้ือ สงเสริมใหประชาชน ผูบริโภคตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพใหมีสุขภาพกายท่ี
แข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีดี โดยการจัดสภาพแวดลอม
ในตลาดสดนาซ้ือใหเอ้ือตอการมีสุขภาพดี เปนการ
กระตุนสงเสริมใหเกิดเครือขายการประสานงาน การ
พัฒนายกระดับตลาดสดนาซ้ือตามวิถีไทย และตาม
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ท อ ง ถ่ิ น  ต ล อ ด จ น ใ ห
ผูประกอบการไดรับความรู ความเขาใจดานความ
ปลอดภัยในอาหารและสุขาภิบาลอาหารอยางถูกตอง 
คาใชจายเพ่ือจายเปนคาวิทยากร คาอาหารและ
อาหารวาง คาวัสดุอุปกรณในการตรวจสารปนเปอน 



-๒๙- 
โอนเพ่ิม โอนลด 

 ฯลฯ และตามนโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหมโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ หนวยงานท่ีรับผิดชอบกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  หนา 
๘๒ ขอ ๑ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม
เพ่ือเปนฐานการพัฒนาอยางยั่ งยืน ของจังหวัด
เชียงใหม ขอโอนลด จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๘.แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน งาน 
สง เสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบ 
ดําเนินงาน  หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืน ๆ คาใชจายโครงการการบริหาร
จัดการศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการการบริหารจัดการศูนย
ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด กิจกรรมใน
โครงการดังนี้ เชน จัดการประชุมศูนยปฏิบัติการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตําบลยางเนิ้ง,
ประสานความรวมมือกับฝายปกครอง สาธารณสุข 
ตํารวจ ในการเขาสุมตรวจในหมูบาน , จัดทําขอมูลผู
เสพ ผูติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี และประสานความรวมมือ
กับทุกภาคสวนในการรณรงคดานยาเสพติดตลอดจน
กิจกรรมดําเนินการปองกันและเฝาระวังยาเสพติด 
กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนกับ
สวนราชการตางๆ ฯลฯ เปนการปองกันและเฝาระวัง
ยาเสพติดและความปลอดภัยในหมูบาน เปนการ
สงเสริม การมีสวนรวมของภาคประชาชนกับภาคสวน
ราชการตาง ๆ และทราบถึงสถานการณยาเสพติดใน
ชุมชน  คาใชจายในโครงการเพ่ือจายเปน คาอาหาร
และอาหารวาง คาสื่อประชาสัมพันธ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗  หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปรากฏ 



-๓๐- 
โอนเพ่ิม โอนลด 

 ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนา ๑๒๑ ขอ ๔ สอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพความ
โปรงใส และเปนธรรมในการใหบริการ   ของจังหวัด
เชียงใหม   ขอโอนลดจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

รวมโอนเพ่ิม จํานวน ๘๗,๐๐๐ บาท รวมโอนลด จํานวน ๘๗,๐๐๐ บาท 

 

เหตุผล 
เพ่ือใชในการบริการประชาชนภายในเทศบาลในกรณีท่ีมีโรคระบาด และมีความจําเปนตองใช

ในการดําเนินการโครงการขยะแลกไขและปลุกจิตสํานึกการคัดแยกขยะในครัวเรือน ในการชั่งน้ําหนัก
ขยะท่ีนํามาแลกไข ท่ีมีอยูเดิมชํารุดไมสามารถใชงานได 

ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือโปรดพิจารณาขอรับความ
เห็นชอบตอสภาเทศบาล ตามระเบียบตอไป  

นายกเทศมนตรี 

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 
-ไมมี- 

หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง      
มติท่ีประชุม เปนอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
    เพ่ือตั้งจาย เปนรายการใหม  

เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๓  ญัตติขอรับความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําป 
     งบประมาณ ๒๕๖๑ กองสาธารณสุข 

ประธานฯ เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ  

ดวย เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ขอความเห็นชอบพิจารณาเบิกจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข โดย
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานภายในเขตเทศบาล จํานวน ๘ หมูบาน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน 
๑๖๐,๐๐๐ บาท  



-๓๑- 
หลักการ 

คณะกรรมการหมูบาน จํานวน ๘ หมูบานในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ประกอบดวย หมูท่ี ๑ 
– หมูท่ี ๗ ตําบลยางเนิ้งและ หมูท่ี ๑ ตําบลสารภี  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบล
ยางเนิ้งหมูบานละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่
ป เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนา ๒๓ ขอ ๑ เพ่ือใชในกิจกรรมตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ครอบคลุมท้ัง ๓ โครงการ ๑.โครงการณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ป ๒๕๖๑ จํานวน ๖,๐๐๐ บาท  ๒. โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนท่ี จํานวน ๗,๐๐๐ บาท  ๓. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  จํานวน ๗,๐๐๐ 
บาท รวมเปนเงินท่ีแตละหมูบานจะไดรับหมูบานละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยไดดําเนินการ โอน
งบประมาณ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เรียบรอยแลว   

เหตุผล 
เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมภายในหมูบานและใหปฏิบัติตามกฎหมาย 

ในการเขารวมโครงการพระราชดําริดานการสาธารณสุข เพ่ือเปนการเสริมสรางปองกันรักษาสุขภาพ  
เปนการถายทอดความรูความเขาใจดานสุขอนามัย เปนการกระตุนในประชาชนในหมูบานตระหนักถึง
การดูแลสุขภาพและทราบถึงปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดภาวะเจ็บปวย ตลอดจนเปนการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด สรางภูมิคุมกันใหแกเยาวชน สรางและขยายเครือขายเพ่ือการปองกันยา
เสพติดภายในหมูบาน ประกอบกับ ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตร ๖๗ ทวิ การ
จายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจายเงิน เพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระทําไดเม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง จึงขอรับ
ความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือโปรดพิจารณาขอรับความ
เห็นชอบตอสภาเทศบาล ตามระเบียบตอไป  

นายกเทศมนตรี    
ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 

-ไมมี- 
หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง      
มติท่ีประชุม เปนอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบจายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําป 
      งบประมาณ ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 
 
 
 



-๓๒- 
ระเบียบวาระท่ี ๑๔  ญัตติขอรับความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนโครงการจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ  

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

ประธานฯ เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ  

ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนโครงการจัดการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

หลักการ 
ตามท่ี กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2560 และประกาศกรมสงเสริม            
การปกครองทองถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน          
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 4 ใหทองถ่ินจังหวัดดําเนินการเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมกันจัดใหมีสถานท่ีกลางข้ึนอยางนอยอําเภอละ 1 แหง รวมท้ังกําหนดพ้ืนท่ีใหบริการของสถานท่ี
กลางแตละแหง ใหชัดเจน โดยคํานึงถึงความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและการใหบริการประชาชน และขอ 5 สถานท่ีกลางอาจตั้งอยูในสํานักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงใดแหงหนึ่งหรือท่ีวาการอําเภอก็ได  ในสวนของศูนยปฏิบัติการรวมในการ 
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสารภี ไดกําหนดจัดตั้งไว ณ ท่ีวาการอําเภอ
สารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยเทศบาลตําบลไชยสถาน มีหนังสือท่ี ชม 58001/ว 1068 
ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการจัดการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) เพ่ือนําไปใช 
ในการดําเนินโครงการฯ ซ่ึงโครงการอุดหนุนดังกลาวปรากฏแผนพัฒนาเทศบาลส่ีป เทศบาลตําบลยางเน้ิง  
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) หนา 24 ขอ 1 และเทศบาลฯโอนเพ่ิม        
(ตั้งจายเปนรายการใหม) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา       
ความสงบภายใน หมวดเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน      
30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561    

เหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 สวนท่ี 5 การคลังและทรัพยสินของเทศบาล 

มาตรา 67 ทวิ การจายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจายเงิน เพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระทําได
เม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
จึงขอรับความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนโครงการจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

จึงขอเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอขอความ
เห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตามระเบียบฯ ตอไป 

      นายกเทศมนตรี 
 



      -๓๓- 

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 
-ไมมี- 

หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง      
มติท่ีประชุม เปนอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบจายเงินอุดหนุนโครงการจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ 

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 

  ไมเห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๕  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
     ตําบลยางเนิ้ง   

ประธานฯ เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 
นายกฯ  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ  

   ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการ 
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมท้ังหมด ๙ ดาน 
ไดแก ๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๒. ดานการศึกษา ๓. ดานสาธารณสุข ๔. ดานบริการสังคมและ
สวัสดิการ ๕. ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๖. ดานพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ ๗. ดานการรักษาความปลอดภัยในชุมชน ๘. ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ๙. ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน   เพ่ือ
เปนการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
โดยไดดําเนินการแจกจายแบบสํารวจความพึงพอใจใหกับประชาชน จํานวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีการแจก
กระจายตัวท่ัวท้ังตําบลยางเนิ้ง 
 บัดนี้การสํารวจฯ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว เทศบาลฯ จึงขอรายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุมสภาเทศบาลรับทราบ และใหขอเสนอแนะหรือใหความเห็นแก
คณะผูบริหาร เพ่ือใหนําไปปฏิบัติปรับปรุง แกไข หรือตอยอดการดําเนินงานในปงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอไป 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซ่ึงไดแจกจายใหแกสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ไดรับทราบ
แลว 
 จึงเรียนมาเพ่ือแจงสภาเทศบาลใหรับทราบและใหขอเสนอแนะตอไป 

      นายกเทศมนตรี 



-๓๔- 
ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม เชิญครับ 
สท.มานพฯ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายมานพ  ถาเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ดูจาก

ขอแนะนําของประชาชนในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง มีอยู ๓ ภารกิจท่ีกระผมขอเสนอใหทางผูบริหาร ดําเนินการตามคําแนะนํา
ของประชาชน ดังนี้ 

  ๑. ดานการศึกษา 
      ควรเนนใหเด็กนักเรียนไดมีการเรียนรู เรื่องภูมิปญญาทองถ่ินใหมากข้ึน เพ่ือใหเด็กไดมี 

พัฒนาการเรียนรูไดครบทุกดาน ไมวาจะเปนดานคุณธรรม จริยธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินของเรา 
๒. ดานการจัดการดานส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ  
    ควรมีการสงเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย ใหมีความหลากหลายและเพ่ิมข้ึน เพ่ือการเสริม 
มูลคาของขยะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน และเพ่ือกระตุนใหมีจิตสํานึก ในการคัด
แยกขยะใหเพ่ิมมากข้ึน 
๓. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ  
    ควรมีการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมอาชีพ และสงเสริมดานการจัดหาตลาดและสถานท่ีจําหนาย
สินคา ใหแกกลุมอาชีพและเกษตรกร 

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือใหขอเสนอแนะหรือไม เชิญครับ 
สท.โสภาฯ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ดิฉันนางโสภา  สารพฤกษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง     

ขอเสนอใหผูบริหารดําเนินการตามคําแนะนําของประชาชนในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง อีก ๒ ภารกิจ ดังนี้ 
๑. ดานการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติภัย เพ่ือจะไดระมัดระวังใน
การขับข่ียานพาหนะในเขตชุมชน จุดเสี่ยงตางๆ  
    ควรจัดทําปายเตือนในการขับข่ีรถในเขตชุมชนและจุดเสี่ยงตางๆ  ในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
๒. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเปนการปองกันเหตุท่ีจะเกิดข้ึนดานสาธารณภัย   
ควรจัดใหมีการซอมแผนใหท้ังบุคลากรของเทศบาล และประชาชนท่ีอาศัยตามหมูบานจุดเสี่ยงตางๆ 
ในหมูบาน หากเกิดเหตุจะไดชวยเหลือกันเองไดและปฏิบัติไดถูกตอง 

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือใหขอเสนอแนะหรือไม เชิญครับ 
สท.พงศพันธุฯ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายพงศพันธุ  ทารส สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  

ขอเสนอใหผูบริหารดําเนินการกิจกรรม/โครงการเพ่ิมเติมอีก ๒ ภารกิจ ดังนี้ 
๑. ดานสาธารณสุข 

- ควรมีการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและเฝาระวังใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
ปลอดโรคภัยตางๆ 
๒. ดานการทํานุบํารุงศาสนา ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

- ควรสงเสริมสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินใหมากข้ึน เพ่ือการ   
สืบทอดประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบทอดตอไป 

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม เชิญครับ 
   -ไมมี- 
 
 
 



      -๓๕- 
นายกฯ  เรียน ประธานสภาฯ จากผลการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการ 

สาธารณะของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง แมผลจะออกมาในระดับมากและปานกลางเปนสวนใหญ  
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ในนามของผูบริหาร จะไดนําผลการประเมินนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนา
แกไข ปรับปรุงตอการจัดงานบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลยางเนิ้งทุกภารกิจ ใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลใหเพ่ิมมากยิ่งข้ึน รวมถึงจะนําขอเสนอแนะของสมาชิกสภาท่ีไดแนะนําในวันนี้ นําไป
ดําเนินการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ซ่ึงคําแนะนําสวนใหญทุกวันนี้ เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ก็ได
ดําเนินการอยูแลว และในงบประมาณป ๒๕๖๑ เทศบาลตําบลยางเนิ้งไดบรรจุกิจกรรม/โครงการ
ตางๆท่ีสอดคลองกับคําแนะนํา ไวในเทศบัญญัติแลว และกําลังจะดําเนินการ สวนคําแนะนําบางขอ  
ท่ีมิไดบรรจุในเทศบัญญัติ ทางเทศบาลจะนําไปบริหารจัดการโดยการโอนเงินงบประมาณหรือจัดหา
งบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือดําเนินการตามขอแนะนําตอไป และขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน               
ท่ีใหคําแนะนําครับ 

ประธานฯ          มีสมาชิกฯ  ทานใด มีเรื่องอ่ืนใดจะเสนออีกหรือไม เชิญครับ 
-ไมมี- 

หากไมมี ถือวาสภาเทศบาลฯ ไดรับทราบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการ
จัดการบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๖ เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานฯ          มีสมาชิกฯ  ทานใด มีเรื่องอ่ืนใดจะเสนออีกหรือไม เชิญครับ 

-ไมมี- 
 หากไมมีสมาชิกทานใด เสนอเรื่องอ่ืนใด ผมขอปดการประชุม 
เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๓๐ น. 

(ลงชื่อ)            ผูจดรายงานการประชุม 
           (นางศิริญญ    บรรเลง) 
                   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
                        (ลงชื่อ)                  ผูตรวจรางรายงานการประชุม 

     (นายโกศล    ทองสวาง) 
         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

(ลงชื่อ)                  ประธานฯ 
     (นายเอกศิษฐ   เชาวธํารงวรรธน) 

(ลงชื่อ)                    กรรมการ 
                         (นายวิชัย    ลาปน) 

(ลงชื่อ)                  กรรมการและเลขาฯ 
         (นายมานพ    ถาเกิด) 

   สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ   
สมัยท่ี  ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป  ๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

(ลงชื่อ)             ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
(นายสงิหคํา    แสงหลา) 
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