
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 
สมัยสามัญ สมัยที ่๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 
     

เริ่มประชุม  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

 เมื่อมีสัญญาณเรียกประชุม สมาชิกสภาเทศบาลเข้านั่งประจ าที่เรียบร้อยแล้ว เลขานุการสภา
เทศบาลเชิญท่านประธานสภาเทศบาล นั่งประจ าที่ เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 -  มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล  จ านวน....๑๐....ท่าน 
   ผู้ไม่มาประชุมสภาเทศบาล จ านวน....๒....ท่าน คือ                          
   ๑. นายสายัณห์ วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
   ๒. นายณรงค์ อ่อนระทวย  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒  

ระเบียบวาระท่ี ๑      - เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายเสน่ห์  แสงเรือง   ๑. การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ประธานสภาเทศบาล เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับท่ี ๒  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒)                
พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด ๔ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้ โดยให้
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(๑ ) คณ ะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่นจัดท า                
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒ ) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณา             
ร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เพ่ิม เติมหรือ
เปลี่ยนแปลง  
  เทศบาลต าบล โพ ธิ์ ท องได้ ด า เนิ นการจั ดท าตามขั้ น ตอน                       
และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่  ๒ เมื่อวันพุธที่  ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑            
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว                  

จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทองทราบ 

ที่ประชุม  -  ทราบ 



 

๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒      - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ต าบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ เมื่อวันพุธที่  ๓๐ พฤษภาคม                

พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุม
ล่วงหน้าไว้แล้วนั้น 

                                          - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หรอืไม่ ขอเชิญครับ 
  -  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมฯ....... ๙ .......เสียง  งดออกเสียง....... - ....... เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓       - เรื่องเพื่อพิจารณา 

นายเสน่ห์  แสงเรือง     - ๑. เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ  
  - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงรายละเอียดฯ ครับ   

นายณรงค์ โรจนเลขา   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายณรงค์  
นายกเทศมนตรี  โรจนเลขา นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 
   บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง จะได้เสนอ  

ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบล          
โพธิ์ทอง อีกครั้ งหนึ่ ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารเทศบาล             
จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน         
ได้ทราบสถานะการคลั ง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบาย                
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้  

๑. สถานะการคลัง 
ใน ปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๑  เท ศ บ าล ต าบ ล โพ ธิ์ ท อ ง                 

มีสถานะการเงิน ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑   
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   ๔๖,๓๐๖,๙๐๔.๐๑  บาท  
เงินสะสม     ๓๔,๖๕๒,๗๘๑.๕๔  บาท               
เงินทุนส ารองเงินสะสม   ๑๔,๕๙๐,๙๑๓.๕๘  บาท  
เงินสะสมที่สามารถน ามาใช้จ่ายได้  ๒๖,๘๙๔,๖๓๖.๒๕  บาท  

  ๒.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 รายรับจริงของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รวมเงิน
อุดหนุนทุกประเภท เป็นเงิน  ๔๒,๒๑๖,๘๙๒.๙๒ บาท  และรายจ่ายจริง
ของปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๐   รวมจ่ ายขาด เงินสะสมและ             
เงินอุดหนุนทุกประเภท เป็นเงิน  ๓๗,๙๔๒,๓๓๖.๑๐ บาท 
 
 



 

๓ 

 รายรับจริงของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะ          
หกเดือนแรก เป็นเงิน  ๒๑,๑๙๕,๘๘๘.๙๐  บาท   

 รายจ่ายจริงของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะ            
หกเดือนแรก เป็นเงิน ๑๙,๓๔๖,๔๕๓.๖๒ บาท 

 เทศบาลมีรายรับ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐               
และรายจ่ายที่ประมาณการต้ังจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม ที่ไม่ได้น าไป         
ตั้งงบประมาณรายจ่าย จ าแนกรายละเอียด ได้ดังนี้      

หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ยอดรวม ๔๕,๗๗๐,๐๐๐ บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

ด้านบริหารทั่วไป 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม  ๑๑,๘๔๖,๔๔๐ บาท 
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม   ๒,๗๗๙,๕๒๐ บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
                                          ๑. แผนงานการศึกษา  ยอดรวม   ๘,๐๒๖,๖๘๐ บาท 
 ๒. แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม   ๓,๒๒๔,๓๐๐ บาท 
 ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม        ๔๓,๐๐๐ บาท 
 ๔. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม   ๖,๗๖๑,๖๔๐ บาท 
 ๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
     ยอดรวม      ๘๙๘,๗๐๐ บาท 
 ๖. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
     ยอดรวม       ๑๕๕,๐๐๐ บาท 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
๑. แผนงานงบกลาง  ยอดรวม    ๑๒,๐๓๔,๗๒๐ บาท 

และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร จ านวน ๑๓,๕๒๕,๕๐๐ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๕ % ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงิน
อุดหนุ นทุ กป ระ เภท  โดยร่ า งเทศบัญ ญั ติ งบป ระมาณ รายจ่ าย           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้จัดท าจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  (e–LAAS) ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่  ๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น 



 

๔ 

เหตุผล 
เพ่ื อ ใช้ ในการด า เนิ น งานตามน โยบายของคณ ะผู้ บ ริห าร                 

ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๒  โดยมี หลั กการและเหตุ ผล                

ให้สภาเทศบาลพิจารณาแล้ว นั้น 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗  ในการ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา 
ในหลักการแห่ งร่างข้อบัญญั ติ และลงมติ ว่ าจะรับหลักการแห่ ง            
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้ว 

   เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่น
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

 - มีสมาชิกท่านใดประสงคจ์ะอภิปราย ขอเชิญครับ 
  
นายเสน่ห์  แสงเรือง - ถ้าไมม่ีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล - ล าดับต่อไปผมขอมติจากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทองว่า มีสมาชิกท่านใด  
   รับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒   ในวาระท่ี ๑ โปรดยกมือครับ  
  ๑. นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ     รองประธานสภาเทศบาล 
    ๒. นายสนิท    สุภาพ      สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 
  ๓. นายอนันต์   แย้มสรวล           สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  ๔. นางอุษา    ช้างพันธ์     สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๕. นายขนิษฐา   มาลากิจสกุล       สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  ๖. นายเอิบ    ศรีวิจารณ์     สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๗. นายสมคิด   เมืองอุดม     สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๘. นายบุญชู    งามเจริญ      สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  ๙. นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง      สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
   

 

 

 



 

๕ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - และสมาชิกท่านใด ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ในวาระท่ี ๑ โปรดยกมือครับ  
 - ไม่มี 
 - งดออกเสียง จ านวน ...... - ....... เสียง 

มติที่ประชุม - รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๙ ท่าน                                          
 - งดออกเสียง จ านวน ...... - ....... ท่าน 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙             

ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม          
สภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย  

-  ดังนั้น ผมขอปรึกษาว่าจะส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณา  และก าหนด
ระยะเวลาในการแปรญัตติว่าเป็นเวลาเท่าใด เนื่องจากเป็นร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งจะต้องใช้ทั้งปี 
จะมีเนื้อหารายละเอียดมาก จึงขอให้มีเวลาพอสมควรในการพิจารณา         
ขั้นแปรญัตตินะครับ 

นายสมคิด  เมืองอุดม - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒  ผม นายสมคิด  เมืองอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  ๒ ขอเสนอ         

ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน ในการท าหน้าที่ตรวจ  
ร่างเทศบัญญัติ ครับ  

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ตามที่คุณสมคิด  เมืองอุดม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
ประธานสภาเทศบาล  ได้เสนอให้มีคณะกรรมการสามัญ เพ่ือท าหน้าที่แปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน 

นั้น ผมขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ 
  ๑. นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ      รองประธานสภาเทศบาล 
  ๒. นางขนิษฐา   มาลากิจสกุล    สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
  ๓. นายอนันต์   แย้มสรวล            สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
   
นายเสน่ห์  แสงเรือง - มีสมาชิกฯ ท่านผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล - ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมฯ ว่าเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติฯ จ านวน ๓ ท่าน โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง...... ๙ .....เสียง  ไม่เห็นชอบ..... - .....เสียง 
  งดออกเสียง..... - ..... เสียง 



 

๖ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ล าดับต่อไป จะเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  
ประธานสภาเทศบาล  จ านวน ๓ ท่านครับ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม             
สภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  

   ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น         
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิก     
สภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน            

  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

   จึงขอให้ท่ านสมาชิกฯ ได้ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ               
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒             
และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน  

   เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านที่ ๑ ครับ 

นางอุษา ช้างพันธ์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑  ดิฉันนางอุษา ช้างพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  ๑  ขอเสนอ          

น าง เป รี ยบ จั น ท ร์  ผ่ อ งสุ ภ าพ  สม าชิ ก สภ าเท ศบ าล  เขตที่  ๑              
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ  

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ตามที่ คุณอุษา ช้างพันธ์ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  ๑ ได้ เสนอ คุณเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ                     

สมาชิ กสภาเทศบาล เขตที่  ๑  เป็ นคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ฯ                  
ผมขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ 

  ๑. นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  ๒. นายสมคิด  เมืองอุดม       สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ล าดับต่อไป เชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านที่ ๒ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสนิท สุภาพ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑  ผมนายสนิ ท  สุ ภ าพ  สม าชิ กสภ าเท ศบ าล  เขตที่  ๑  ขอ เสน อ              

น ายธรรมนู ญ  ช งกรานต์ ท อง สม าชิ กสภ าเท ศบ าล  เขตที่  ๒              
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ตามที่ คุณสนิท สุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑  
ประธานสภาเทศบาล  ได้ เสนอคุณธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  ๒          

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ 
 



 

๗ 

  ๑. นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ   รองประธานสภาเทศบาล 
  ๒. นายอนันต์  แย้มสรวล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ ๑ 
  ๓. นางอุษา  ช้างพันธ์    สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ ๑ 
  ๔. นางขนิษฐา   มาลากิจสกุล    สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ ๑
   
นายเสน่ห์  แสงเรือง - ล าดับต่อไป เชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านที่ ๓ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒  ผมนายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ขอเสนอ 

นายเอิบ  ศรีวิจารณ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ครับ  

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ตามที่ คุณธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
ประธานสภาเทศบาล  ได้ เสนอ คุ ณ เอิ บ   ศ รี วิ จ า รณ์  สมาชิ กสภ าเทศบาล  เขตที่  ๒                  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ 
  ๑. นายสนิท  สุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  ๒. นายอนันต์   แย้มสรวล         สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑                 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - มีสมาชิกฯ ท่านผู้ใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล - ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมฯ ว่าเห็นชอบให้ 
  ๑. นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ รองประธานสภาเทศบาล 
  ๒. นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
  ๓. นายเอิบ  ศรีวิจารณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง..... ๙ ......เสียง  ไม่เห็นชอบ..... - .....เสียง 
  งดออกเสียง.... - ..... เสียง 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขอแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการ 
เลขานุการสภาเทศบาล  แปรญัตติ เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา

ท้องถิน่ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
   ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการ

และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ 

 - ผมจึงขอนัดให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๓ ท่าน ด าเนินการประชุม                  
เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ 



 

๘ 

  เลขานุการคณะกรรมการแปรญั ตติ  ภายหลังเสร็จสิ้ นการประชุม          
สภาเทศบาล ณ ห้องประชุมแห่งนี้ครับ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ล าดับต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาเทศบาล ลงมติรับ
หลั กการแล้ ว   ถ้ าจะต้องส่ งให้ คณะกรรมการแปรญั ตตินั้ นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาเทศบาล
จะต้องก าหนด ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ดังนั้นผมขอปรึกษาว่าจะส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณา และก าหนด
ระยะเวลาในการแปรญัตติว่าเป็นเวลาเท่าใด เนื่องจากเป็นร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งจะต้องใช้ทั้งปี  
จะมีเนื้อหารายละเอียดมาก จึงขอให้มีเวลาพอสมควรในการพิจารณา           
ขั้นแปรญัตตินะครับ 

นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ 
รองประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางเปรียบจันทร์   ผ่องสุภ าพ รองประธานสภาเทศบาล            

ข อ เส น อ ให้ ส่ ง ค ณ ะ ก ร รม ก า รส ามั ญ ป ร ะจ า ส ภ า ท า ห น้ า ที่                
ตรวจร่างเทศบัญญัติเป็นผู้พิจารณา และขอเสนอให้ก าหนดเวลาการแปร
ญัตติเป็นเวลา ๓ วัน นับแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม วันศุกร์ที่ ๑๗ 
สิงหาคม และวันจันทร์ที่  ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้ งแต่ เวลา      
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ทั้ง ๓ วัน 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ตามที่คุณเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ  ได้เสนอให้ส่งคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล  สามั ญ พิ จารณ า และก าหนด เวลาแป รญั ตติ  เป็ น เวลา ๓  วั น                     

นับแต่วันพฤหัสบดีที่  ๑๖ สิงหาคม วันศุกร์ที่  ๑๗ สิงหาคม และ            
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
ทั้ง ๓ วัน  ผมขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ 

  ๑. นายอนันต์  แย้มสรวล สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑                    
๒. นายบุญชู  งามเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

 - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 - ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบ 

ให้ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ เป็นเวลา ๓ วัน นับตั้งแต่วันพฤหัสบดี          
ที่ ๑๖ สิงหาคม วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม และวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม 
พ .ศ . ๒๕๖๑  ตั้ งแต่ เวลา ๐๘ .๓๐  น . – ๑๖ .๓๐  น . ทั้ ง  ๓  วัน               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง  
 



 

๙ 

 - และผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญั ติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  วาระที่ ๒  และ
วาระที่ ๓ ในวันพุธที่  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.             
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง แห่งนี้ครับ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง     - ๒. เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงรายละเอียดฯ ครับ 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายณรงค ์ 
นายกเทศมนตรี โรจนเลขา นายกเทศมนตรี ผมขอเสนอญัตติ เรื่องการขออนุมัติขยาย

เวล า เบิ ก จ่ าย เงิน งบ ป ระมาณ รายจ่ าย  ป ระจ าปี งบ ประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

ขอรับความ เห็ นชอบ ในการอนุ มัติ ขยาย เวลาเบิ กจ่ าย เงิน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
๑. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน ๒ โครงการ จ านวนเงินตาม
งบประมาณ ๑,๒๒๘,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้ 
 ๑.๑ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร พร้อมประตูเปิด – ปิด 
บริเวณจากบ้านนายประยูร ศรีเมฆ ถึงคอสะพานวัดป่า หมู่ที่ ๕ ต าบล
อินทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จ านวนเงินงบประมาณ 
๗๘๘,๐๐๐.- บาท 

๑.๒ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณจาก
บ้านนางส าอางค์  ประยงค์แย้ม ถึงบ้านนายสินสมุทร สวนแก้วมณี                    
(สี่แยก)  หมู่ที่ ๗  ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จ านวน
เงินงบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐.- บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสอง
หม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) 

 

                                        เหตุผล 

เนื่องจาก งานพัสดุยังไม่สามารถด าเนินการจัดจ้างโครงการ
ดังกล่าวจ านวน ๒ โครงการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน              
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ วรรคสอง 

 



 

๑๐ 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
ปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณ ี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว 
หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินนั้น          
ตกเป็นเงินสะสม 

จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติ       
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไป 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้แถลงรายละเอียดให้ทราบแล้ว จึงขอให้ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ได้พิจารณาทีละโครงการนะครับ 

 ๑.๑ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร พร้อมประตูเปิด – ปิด 
บริเวณจากบ้านนายประยูร ศรีเมฆ ถึงคอสะพานวัดป่า หมู่ที่ ๕ ต าบล
อินทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จ านวนเงินงบประมาณ 
๗๘๘,๐๐๐.- บาท 

                                         - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 
 
นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ดิฉันนางขนิษฐา  มาลากิจสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  ๑       
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑   ขอเรียนถามว่า โครงการนี้มีคนมาประมูลแล้วหรือยังนาวี มีคนมาประมูล
  แล้วหรือยัง 

นายนาวี สุขด ี - ตอนนี้มีกฎหมายใหม่ คือต้องมีการเซ็นต์รับรองโดยวิศวกรซึ่งเราก็ท าไม่ 
นายช่างโยธาช านาญงาน  ทันต้องให้วิศวกรรับรองก่อนครับ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - แล้วของหมู่ที่ ๗ ล่ะ         
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายนาวี สุขดี - ตอนนี้ผมให้วิศวกรดูรายละเอียดอยู่ครับ เพ่ือให้เซ็นต์รับรองแบบ เราถึง
นายช่างโยธาช านาญงาน  จะสร้างได้ครับ 
 
นายเสน่ห์  แสงเรือง - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิม เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการขยายเวลา 
 เบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการนี้หรือไม่ครับ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง...... ๙ .....เสียง  ไม่เห็นชอบ..... - .....เสียง 
  งดออกเสียง..... - ..... เสียง 



 

๑๑ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง  ๑.๒ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประธานสภาเทศบาล ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณจาก 

บ้านนางส าอางค์  ประยงค์แย้ม ถึงบ้านนายสินสมุทร สวนแก้วมณี                   
(สี่แยก)  หมู่ที่ ๗  ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จ านวน
เงินงบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐.- บาท 

    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ดิฉันนางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ
รองประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล คือสงสัยค่ะ ตรงนี้กันเงินตั้งแต่ปีที่แล้ว 
  และก็ได้ผู้ รับ เหมาแล้ว เป็นผู้ รับ เหมาคนเดียวโครงการทั้ งหมด           
  ๙ โครงการ แต่โครงการที่ ๑.๑ กับโครงการที่  ๑.๒ มีลายเซ็นของ   
  นายกฯ ให้ชะลอไว้ก่อน ไม่ทราบว่าให้ชะลอไว้ก่อนเพ่ืออะไรคะ จริง ๆ 
  ฝนก็จะตกแล้วและตอนนี้ก็ขอกันเงินไว้อีก 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายณรงค ์โรจนเลขา - เรียนอย่างที่ช่างนาวีบอกนะครับ โครงการก่อสร้างต่อ ๆ ไป ในทุกครั้ง
นายกเทศมนตรี  มีหนังสือมาว่า ๑. ต้องให้วิศวกรรับรอง แล้วก็การก่อสร้างถนนสายนี้
  เรียนว่า บ้านท่านสมาชิกฯ ไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่บ้านแนวเขตตลอดตรงนั้น
  แคบ นอกจากแคบแล้ว การก่อสร้างท่อกว่าจะเสร็จชาวบ้านแถวนั้น
  ทุกบ้าน ย่อมได้รับความเดือดร้อนมากก็ได้สอบถามบางท่านแล้ว        
  บางคนก็บอกว่าฉันเข้าใจแล้วเรื่องนี้ที่ยังไม่ได้ท า แต่คราวนี้จะให้ร่างเป็น
  หนังสือส ารวจความคิดเห็นต่อทุกบ้านที่อยู่ตรงนั้น บ้านท่านสมาชิก     
  ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็คงไม่เดือดร้อน แต่ถ้าท าออกมาบ้านที่อยู่ตรงนั้น       
  เข้าออกไม่ได้เลย หลายวันนะ ถ้าเป็นบ้านท่านลองนึกดูแล้วกันว่าจะเป็น
  ยังไง บางท่านที่ร้องเรียนให้ท าเพราะท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าท าขึ้นมา
  รั้วตรงนั้น รั้วบ้านทุกหลังจะต้องกระทบกระเทือน แล้วก็ต้องรื้อถนนใหม่
  ทั้งหมด ถนนก็แคบรถวิ่งได้คันเดียว มอเตอร์ไซค์จะเลี่ยงก็ล าบาก        
  ผมไม่ทราบเจตนาของท่านนะว่าจะให้ท าตรงนี้ยังไงเพราะว่าที่ผ่านมา
  ระยะเวลาผ่านมาเป็นหลายสิบปีตรงนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ถนนสายนี้
  สูงกว่าพื้นดินที่บ้านคนอยู่มาก น้ าไม่ได้ท่วมบนถนนแต่น้ าเมื่อฝนตกลงมา
  จะอยู่ด้านล่าง ท าท่อระบายน้ าตรงนั้นสิ่งที่ได้รับก็คือว่า ท่อระบายน้ า
  รับได้เฉพาะน้ าฝนข้างบนแค่นั้นเอง เพราะว่าฝนตกลงมาก็คงจะไม่ได้
  ท่วมถึงถนน 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ - ขออนุญาตค่ะ ที่ท่านพูดไม่ถูกต้องทั้งหมด ท่านบอกว่าน้ าไม่ได้ท่วม    
รองประธานสภาเทศบาล  บนถนน ท่านไม่เคยไปดูตอนน้ าท่วมบนถนน 

 



 

๑๒ 

นายณรงค์ โรจนเลขา - คือ เวลาน้ าท่วม 
นายกเทศมนตรี 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ - ขออนุญาตค่ะ เพราะท่านขอให้ฟังก่อนพอน้ าท่วมจริง ๆ ท่านไม่ได้    
รองประธานสภาเทศบาล  ไปดูเลยตอนน้ าท่วมบนถนน แล้วจะบอกว่า สท. ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่อยู่   
  ในเขตที่เราต้องวิ่งไปดู ท่านไม่วิ่งไปดูเลย ท่านไปดูจริงไปถ่ายรูปแล้ว     
  ก็กลับ เอ่ยชื่อได้ค่ะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้น คุณกันยา ตั้งแต่ง บอกว่าท่าน
  ไปดูจริง ๆ ถ่ายรูปแล้วท่านก็ไป แล้วก็ไม่ได้ไปดูอีกเลยแล้วเวลาสูบน้ า   
  ท่านบอกเครื่องไม่พอ เครื่องไม่ดี ถามผู้ใหญ่ได้ค่ะ ผู้ใหญ่หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ 
  และผู้ใหญ่หมู่ที่ ๗ กับชาวบ้านช่วยกันลากเครื่องของหมู่บ้านไปสูบออก 
  เพราะน้ าเวลาเดือดร้อน หมู่ที่ ๗ เวลาสูบมาลงหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ก็บอกให้
  ชะลอไว้ก่อนน้ าท้นแต่ท่านไม่ได้ไปดู ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ เวลาท่วม   
  บ้าน พ่ี ไพฑูลย์มี เด็กอยู่  ไดโว่  ๒ ตัวนะคะ ดูดไม่ทันพอดูดมาท้ น         
  ทางบ้าน พ่ีแมวก็บอกให้ชะลอไว้ก่อน เพราะน้ าตรงนั้ น พ้นบ้ าน          
  นางทวี ม่วงคง ก็อยู่ตรงนั้น เข้าครัว เข้าในห้องนอน ท่านไม่ได้ไปเห็น 
  ดิฉันเข้าไปลุยถึงหัวเข่าเลยนะคะ ท่านบอกไม่ได้อยู่ตรงนั้น เราอยู่พ้ืนที่
  เราลงดูทุกวัน น้ าท่วมผู้ ใหญ่บ้านก็เป็นพยานได้แล้วท่านก็บอกว่า       
  ไม่ได้ไปด ูท่านสิไม่ได้ไปดู 

นายณรงค์ โรจนเลขา - ทุกครั้งที่น้ าท่วม งานป้องกันฯ ก็ไปตั้งท่อทุกครั้งนะครับ 
นายกเทศมนตรี 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ - ใช่  ท่ านไปตั้ งท่ อ เครื่องน่ ะเป็นของหมู่ บ้ าน  แต่ เอาสายไปช่วย          
รองประธานสภาเทศบาล  เอาน้ ามันไปช่วย สายเป็นของหมู่ ๗ ค่ะ แล้วเครื่องก็เป็นของหมู่ที่ ๗ ค่ะ 
  มีหลักฐานค่ะ ผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานได้เลยเพราะว่าพวกชาวบ้านช่วยกัน
  ลากไปคะ่ แต่จริง ๆ เงินน่ะกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว 

นายณรงค์ โรจนเลขา - จริง ๆ แล้ว เมื่อถูกถามอย่างนี้หลายครั้งผมได้บันทึกไว้แล้วว่าให้ด าเนิน 
นายกเทศมนตรี  การก่อสร้าง ไม่ใช่ว่าให้หยุดแค่นี้นะครับ 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ - นี่ค่ะหนังสือ ท่านบอกให้ชะลอไว้ก่อน                                          
รองประธานสภาเทศบาล 

นายณรงค์ โรจนเลขา - ผมเขียนว่าให้ชะลอไว้ก่อน แต่ตอนหลังท าไม่ได้ ท าไม่ได้เพราะว่าไม่มี 
นายกเทศมนตรี  วิศวกรที่จะมาเซ็นต์ แต่เป็นเรื่องของช่าง คุณฟังเหตุผลหน่อย 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ - ไม่ใช่ว่า ไม่ ได้ฟังนะคะท่าน หนูถามช่างแล้ว ช่างบอกว่าทุกอย่าง                                        
รองประธานสภาเทศบาล  เรียบร้อย ผู้รับเหมาได้แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าท าไมถึงไม่ท า 

นายญาณเวทย์ สอนสม - ครับ  ขออนุญ าตที่ ป ระชุมครับ  ขอชี้ แจงดั งนี้ ครับ  มีหนั งสื อลง    
เลขานุการสภาเทศบาล  วันที่ ๒๐ กรกฎาคม จากที่ว่าการอ าเภอฯ ลงนามโดยท่านนายอ าเภอฯ 



 

๑๓ 

  ในเนื้อความหนังสือบอกว่า อ าเภอโพธิ์ทองพิจารณาแล้วเอกสาร          
  ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหนังสือเทศบาลฯ ที่ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ด าเนินการ       
   ก่อสร้าง ให้เทศบาลฯ พิจารณาใหม่น่าจะเกิดผลดีและก็ไม่มีปัญหาให้ท า
  ความเข้าใจต่อประชาชน หนังสือนี้ เข้ามาเมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม       
  แล้วก็ผ่านการเกษียน เซ็นต์รับทราบตั้งแต่หัวหน้ากองขึ้นมาถึงท่าน   
  นายกฯ และท่านนายกฯ ก็ได้เกษียนว่า ทราบและให้ด าเนินการก่อสร้าง
  นะครับ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ครับ 

นายณรงค์ โรจนเลขา - พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นที่ต่ า น้ าท่วมทุกครั้งแหละครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีปัญหา 
นายกเทศมนตรี  เทศบาลฯ ก็ไปดูนะครับ พูดก็ให้พูดความจริงกันนะครับ เทศบาลฯ       
  ไปดูทุกครั้ง ผมก็ไปนะไปดูเวลาน้ าท่วม 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - วันนี้เรามีญัตติหลายเรื่องนะครับ ขอเชิญท่านผู้เดือดร้อนครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 

นางสาวหน่อย ไชยก าบัง - ขออนุญาตค่ะ ขอให้เข้าสู่วาระปกติก่อนนะคะ                             
หน.ฝ่ายวิชาการฯ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - อย่างนั้นเดี๋ยวสักครู่ ให้ถึงวาระอ่ืน ๆ ก่อนนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวหน่อย ไชยก าบัง - ขออนุญาตค่ะ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ         
หน.ฝ่ายวิชาการฯ  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔      
  หมวด ๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในวรรคที่  ๔       
   ประธานสภาเทศบาลมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
  และการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด    
  นะคะ ก็คืออนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ
  สภาท้องถิ่นได้แค่นั้นค่ะ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - เดี๋ยว รอวาระอ่ืน ๆ ก่อนครับ เดี๋ยววาระอ่ืน ๆ ค่อยพูดกันนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางขนิษฐา มาลากิจสกุล - พูดให้แจ่มแจ้ง อม ๆ มั่ว ๆ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการขยายเวลา 
ประธานสภาเทศบาล เบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการนี้หรือไม่ครับ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง...... ๙ ....เสียง  ไม่เห็นชอบ..... - ....เสียง 
  งดออกเสียง..... - ..... เสียง 

 
 



 

๑๔ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง     - ๓. เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
  - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงรายละเอียดฯ ครับ 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายณรงค ์ 
นายกเทศมนตรี โรจนเลขา นายกเทศมนตรี ผมขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบในการอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 

 

หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  จ านวน ๘ โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ ๑,๗๓๗,๙๐๐ บาทประกอบด้วย 
๑. อาคารต่างๆ  จ านวน ๑ โครงการ จ านวนเงินตามงบประมาณ 
๓๕๙,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้ 
 ๑.๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร  ยาว ๗.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔  ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลโพธิ์ทองก าหนด จ านวนเงิน 
๓๕๙,๐๐๐.- บาท 
๒. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน ๓ โครงการจ านวนเงินตาม
งบประมาณ ๗๘๙,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๑ โครงการก่อสร้างเทพ้ืน ค.ส.ล. ความหนา ๐.๑๐ เมตรหรือ            
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๑.๘๐ ตารางเมตร บริเวณรอบอาคารชาญประชา
รวมใจ วัดเกาะ หมู่ที่ ๒ ต าบลบางพลับ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง              
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลโพธิ์ทองก าหนด จ านวนเงิน ๑๗๑,๐๐๐.- 
บาท 
 ๒.๒ โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๒.๘๐ – ๓.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๓๒๐.๗๐ ตารางเมตร บริเวณริมเขื่อนแม่น้ าน้อย หมู่ที่ ๗ ต าบลอ่างแก้ว 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง
ก าหนด จ านวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐.- บาท 
 ๒.๓ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร บริเวณหน้าบ้านนางจ าปา ทองปลื้ม 
หมู่ที่ ๑ ต าบลบางพลับ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลโพธิ์ทองก าหนด  จ านวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.- บาท 

 

 



 

๑๕ 

๓. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน ๓ โครงการจ านวนเงินตาม
งบประมาณ ๔๓๙,๙๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร            
ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๔.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ า บริเวณหลังบ้านผู้ช่วย สุทิน ส านักนี้  
หมู่ที่ ๕ ต าบลอินทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลโพธิ์ทองก าหนด  จ านวนเงิน ๓๖๓,๐๐๐.- บาท               
 ๓.๒ โครงการก่อสร้างประตูปิด – เปิด ท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บริเวณทางเข้าชุมชนบ้านคลองมะขาม 
ถนนอ่างแก้ว ๘ หมู่ที่ ๓ ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลโพธิ์ทองก าหนด  จ านวนเงิน ๔๘,๙๐๐.- 
บาท 
 ๓.๓ โครงการก่อสร้างประตูปิด – เปิด ท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บริเวณริมคลองชลประทาน หน้าบ้านนาย
วิรัตน์ วงเวียนรอต หมู่ที่ ๕ ต าบลอินทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลโพธิ์ทองก าหนด  จ านวนเงิน 
๒๘,๐๐๐.- บาท 

๔. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน ๑ 
โครงการจ านวนเงินตามงบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

 ๔.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๒.๐๐ ตารางเมตร บริเวณจากศาลากลางหมู่บ้าน – 
โรงไม้คุณเอมอร (เส้นผ่านสหกรณ์) หมู่ที่ ๖ ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอ่างทอง  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลโพธิ์ทองก าหนด  
จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๓๗,๙๐๐บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหม่ืน          
เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 

                                          เหตุผล 

  เนื่องจากประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลโพธิ์ทองได้ตราเทศบัญญั ติ  ประมาณการรายรับ            
เป็นจ านวนเงิน  ๔๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท  แต่รายรับจริงตามงบแสดงผล  
การด าเนินงานจ่ายจากรายรับ และเงินอุดหนุนทั่วไป ณ วันที่  ๓๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวนเงิน ๓๐,๙๓๑,๓๙๔.๐๕ บาท กองคลัง
จึงไม่สามารถด าเนินการเพ่ือเบิกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวได้ทัน             
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 



 

๑๖ 

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน             
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน           
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว 
หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวน
นั้ น ตก เป็ น เงินสะสมและข้ อ  ๕ ๘  ให้ วางฎี กากัน เงิน ตามแบบ               
ทีก่รมส่งเสริมการปกครองก าหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน              
เว้นแต่มีเหตุผลสมควร ผู้บริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา 
ยื่นขอกันเงินได้ไม่เกินวันท าการสุดท้ายของปีนั้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติ           
กันเงินงบประมาณต่อไป 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้แถลงรายละเอียดให้ทราบแล้ว จึงขอให้ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ได้พิจารณาทีละโครงการนะครับ 

 ๑.๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร  ยาว ๗.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔  ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลโพธิ์ทองก าหนด จ านวนเงิน 
๓๕๙,๐๐๐.- บาท 

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 

นายสนิท สุภาพ  - หมู่ที่ ๔ สร้างตรงไหน สถานที่    
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายนาวี สุขด ี  - ต่อมาจากอาคารตรงข้ามบ้านคุณเอ้ือง 
นายช่างโยธาช านาญงาน    

นายเสน่ห์  แสงเรือง - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณโครงการนี้หรือไม่ครับ โปรดยกมือ 



 

๑๗ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง..... ๘ ....เสียง  ไม่เห็นชอบ..... ๑ ....เสียง 
  งดออกเสียง..... - ....... เสียง 

 ๒.๑ โครงการก่อสร้างเทพ้ืน ค.ส.ล. ความหนา ๐.๑๐ เมตรหรือ             
มีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๑.๘๐ ตารางเมตร บริเวณรอบอาคารชาญประชา
รวมใจ วัดเกาะ หมู่ที่ ๒ ต าบลบางพลับ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง              
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลโพธิ์ทองก าหนด จ านวนเงิน ๑๗๑,๐๐๐.- 
บาท 

 - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 

นางขนิษฐา มาลากิจสกุล - มี จะเทตรงด้านไหนช่างนาวี เทตรงไหน    
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายนาวี สุขด ี - เทข้างที่ เป็นสนามเด็กเล่น แล้วก็ด้านหลังอีกประมาณ ๒ เมตร          
นายช่างโยธาช านาญงาน  ด้านสนามที่ออกก าลังกายครับ 

นางขนิษฐา มาลากิจสกุล - อ๋อ ออกก าลังกายแล้วก็ไปข้างหน้า แล้วก็ไปทาง อ๋อ ข้างหลัง  เงินมี    
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑  แล้วใช่ไหม เงินก็มีแล้ว 

นายนาวี สุขด ี - เทข้างที่ เป็นสนามเด็กเล่น แล้วก็ด้านหลังอีกประมาณ ๒ เมตร         
นายช่างโยธาช านาญงาน  มีแล้วแต่ต้องกันไว้ 

นางขนิษฐา มาลากิจสกุล - ก็กันไว้ตั้งหลายกันนั่นแหละ ประชุมกี่กันต่อกี่กันก็ไม่ถึงซะที        
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง -  เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณโครงการนี้หรือไม่ครับ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง...... ๘ ....เสียง  ไม่เห็นชอบ.... ๑ ...เสียง 
  งดออกเสียง..... - ....... เสียง 

 ๒.๒ โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๒.๘๐ – ๓.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๓๒๐.๗๐ ตารางเมตร บริเวณริมเขื่อนแม่น้ าน้อย หมู่ที่ ๗ ต าบลอ่างแก้ว 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง
ก าหนด จ านวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐.- บาท 

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 

นายนาวี สุขด ี - พอดีจากตอนนั้นที่ว่ายังท าไม่ได้ เพราะมีเขื่อน                                  
นายช่างโยธาช านาญงาน 

 



 

๑๘ 

นางขนิษฐา มาลากิจสกุล - ทับที ่      
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

นายนาวี สุขด ี - ครับ แต่เราต้องกันไว้ก่อน                                   
นายช่างโยธาช านาญงาน 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - ขออนุญาตท่านประธาน ที่ต้องกันเงินเพราะว่าเงินที่เข้ามาเป็นช่วงปลายปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ ท่านปลัดอ าเภอฯ ก็มาด้วย ท่านท้องถิ่นอ าเภอฯ ก็มาด้วย      

ก็คงจะทราบเรื่องนี้ว่างบประมาณที่เข้ามาปลายปีงบประมาณ ซึ่งการจัดซื้อ
จัดจ้าง การด าเนินการไม่ทัน ถึงได้มีระเบียบใหม่ออกมาว่าการที่จะ
ก่อสร้างใด ๆ จะต้องมีวิศวกรรับรอง เรียนต่อท่านว่าที่ต้องมีการกันเงิน  
ก็เพราะเหตุนี้ เมื่อเงินเข้ามาจะต้องเข้ามาช่วงสิ้นปีงบประมาณกันยายน
แล้วบางทีท าอะไรไม่ทันเลย จึงต้องมีการกันเงิน ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณโครงการนี้หรือไม่ครับ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง..... ๙ .... เสียง  ไม่เห็นชอบ...... - .....เสียง 
  งดออกเสียง..... - .... เสียง 

 ๒.๓ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร บริเวณหน้าบ้านนางจ าปา ทองปลื้ม 
หมู่ที่ ๑ ต าบลบางพลับ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลโพธิ์ทองก าหนด  จ านวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.- บาท 

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 

นายสมคิด เมืองอุดม - พ่ีนาวีครับ โครงการนี้ตรงหน้าบ้านนางจ าปา ทองปลื้ม จะเริ่มท าเมื่อไหร่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ หรือยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ 

นายนาวี สุขด ี - เดี๋ยวกันเงินไว้ พอวิศวกรรับรองเสร็จแล้วก็จะประกาศ ถ้าเงินเข้าแล้ว 
นายช่างโยธาช านาญงาน ก็ท าครับ 

นายสมคิด เมืองอุดม - ทราบไหมครับ ว่าเมื่อไหร่ที่วิศวกรจะเซ็นต์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

นายนาวี สุขด ี - ตอนนี้ผมให้วิศวกรดูรายละเอียดอยู่ 
นายช่างโยธาช านาญงาน  

นายเสน่ห์  แสงเรือง - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณโครงการนี้หรือไม่ครับ โปรดยกมือ 

 



 

๑๙ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง....... ๙ .....เสียง  ไม่เห็นชอบ..... - .....เสียง 
  งดออกเสียง..... - ...... เสียง 

 ๓.๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร            
ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๔.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ า บริเวณหลังบ้านผู้ช่วย สุทิน ส านักนี้  
หมู่ที่ ๕ ต าบลอินทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลโพธิ์ทองก าหนด  จ านวนเงิน ๓๖๓,๐๐๐.- บาท  

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 

นายเอิบ ศรีวิจารณ์ - ขอถามช่างครับ ตรงหน้าสวนอาจารย์สัมฤทธิ์ ถึงบ้านยายสหัส แล้วจะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒  ต่อลงไปลงท่ออันเก่าไหม เพราะดูแล้วในแผนที่ไม่ถึง 

นายนาวี สุขด ี - ตัวนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อถึงตัวที่จะท า ตัวที่ก าลังจะท าครับ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

นายเอิบ ศรีวิจารณ์ - ชนของเดิมไหม ในแผนที่เห็นไม่มีมาถึง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

นายนาวี สุขด ี - ตัวนี้ของปี ๖๒ จะมาเชื่อมต่อถึงตัวที่ก าลังจะท า 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณโครงการนี้หรือไม่ครับ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง....... ๙ .....เสียง  ไม่เห็นชอบ...... - ....เสียง 
  งดออกเสียง...... - .... เสียง        

 ๓.๒ โครงการก่อสร้างประตูปิด – เปิด ท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บริเวณทางเข้าชุมชนบ้านคลองมะขาม 
ถนนอ่างแก้ว ๘ หมู่ที่ ๓ ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลโพธิ์ทองก าหนด  จ านวนเงิน ๔๘,๙๐๐.- 
บาท 

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณโครงการนี้หรือไม่ครับ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง....... ๙ ....เสียง  ไม่เห็นชอบ..... - .....เสียง 
  งดออกเสียง....... - ..... เสียง 
 



 

๒๐ 

 ๓.๓ โครงการก่อสร้างประตูปิด – เปิด ท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บริเวณริมคลองชลประทาน หน้าบ้านนาย
วิรัตน์ วงเวียนรอต หมู่ที่ ๕ ต าบลอินทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลโพธิ์ทองก าหนด  จ านวนเงิน 
๒๘,๐๐๐.- บาท 

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณโครงการนี้หรือไม่ครับ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง...... ๙ .....เสียง  ไม่เห็นชอบ..... - ....เสียง 
  งดออกเสียง.... - .... เสียง 

 ๔.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ         
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๒.๐๐ ตารางเมตร บริเวณจากศาลากลางหมู่บ้าน 
– โรงไม้คุณเอมอร (เส้นผ่านสหกรณ์) หมู่ที่ ๖ ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอ              
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลโพธิ์ทองก าหนด  
จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท  

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณโครงการนี้หรือไม่ครับ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง..... ๙ .....เสียง  ไม่เห็นชอบ..... - ....เสียง 
  งดออกเสียง....... - ....... เสียง 

นายเสน่ห์  แสงเรือง     - ๔. เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              
  - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงรายละเอียดฯ ครับ 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายณรงค ์ 
นายกเทศมนตรี  โรจน เลขา นายกเทศมนตรี  ผมขอเสนอญั ตติ  ขออนุ มั ติ แก้ ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓   
พ.ศ. ๒๕๔๓) หมวด ๔ การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนงบประมาณ ข้อ ๒๙ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  



 

๒๑ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ก าหนด

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
๒๕๖๑ ณ  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ท าให้ ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่ตรงกับ            
ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก าหนดใหม่ ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ถูกต้องตามข้อระเบียบของ               
ทางราชการ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  งบลงทุน             
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
รายการที่ ๑                                                                                                                        
ข้อความเดิม                                                                                                               
แผนงานบริหารทั่วไป                                                                                                 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                             
งบลงทุน                                  
ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 22,000 บาท                    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ            
ที ่1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า            
2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และ
มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ  
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า              
6 MB ต้องมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้                         
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  



 

๒๒ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก 
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรอืชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย                                                       
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     

  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ 1 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป ล าดับที่ 24) 

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (27 หน้า/นาที) จ านวน 7,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที ่1 (27 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท  
รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้ 
- สามารถใช้ ได้กับ  A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
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จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ 1 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป ล าดับที่ 26) 

3. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  800  VA  จ านวน 2,800 
บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟขนาด 800  VA จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 2,800 บาท  รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  (480 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ 1 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป ล าดับที่ 25) 

รายการที่ ๒ 
ข้อความเดิม 
กองคลัง 

             แผนงานบริหารทั่วไป 
   งานบริหารงานคลัง    
             งบลงทุน                                   
   ค่าครุภัณฑ์ 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 22,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า               
8 แกน หรือ  
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า             
6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้    
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1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก 
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก  แบบ 
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรอืชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย                                                       
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     

  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ 1 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป ล าดับที่ 24) 

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (27 หน้า/นาที) จ านวน 7,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท 
รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้ 
 



 

๒๕ 

- สามารถใช้ ได้กับ  A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ 1 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป ล าดับที่ 26) 

3. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  800  VA  จ านวน 2,800 
บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟขนาด 800  VA จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 2,800 บาท  รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  (480 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ 1 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป ล าดับที่ 25) 

 รายการที่ ๓ 
 ข้อความเดิม 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ ์
       ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล*  
 จ านวน  21,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล* 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และ
มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 
3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และ 



 

๒๖ 

มีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จ านวน 1 หน่วย หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน  1  หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

 - มี DVD–RW หรือดีกว่า จ านวน  1  หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
ได้เป็นอย่างน้อย 
จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.3 แผนงาน
สาธารณสุข ล าดับที่ 1) 

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (27 หน้า/นาที)   จ านวน 7,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท 
รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้ 
- สามารถใช้ ได้กับ  A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.3 แผนงาน
สาธารณสุข ล าดับที่ 2) 
 



 

๒๗ 

 รายการที่ ๑ 
 ข้อความใหม่ 

             แผนงานบริหารทั่วไป 
             งานวางแผนสถิติและวิชาการ    
             งบลงทุน                                    

 ค่าครุภัณฑ ์
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล แบบที่ 1*           
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 22,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล แบบที่ 1* 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000  บาท 
รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) 
จ านวน 1 หน่วย หน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้  
 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง  แบบ  Graphics Processing Unit ที่ สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุ  
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  

  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
 - มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง  

  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
 - มีจอภาพแบบ  LED หรือดีกว่า  มี  Contrast Ratio ไม่น้ อยกว่ า                
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จ านวน 1  หน่วย  



 

๒๘ 

จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป ล าดับที่ 24) 

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (27 หน้า/นาที)  จ านวน 7,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จ านวน  1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท 
รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้

 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal และ Custom 

จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป ล าดับที่ 26) 
3. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA จ านวน 2,500 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟขนาด 800  VA จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 2,500 บาท  รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  (480 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ 1 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป ล าดับที่ 25) 

 รายการที่ ๒ 
 ข้อความใหม่ 
 กองคลัง 

             แผนงานบริหารทั่วไป 
   งานบริหารงานคลัง 



 

๒๙ 

            งบลงทุน                                    
 ค่าครุภัณฑ ์

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล แบบที่ 1*        
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)       จ านวน 22,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล แบบที่ 1* 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000  บาท 
รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) 
จ านวน 1 หน่วย หน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้  
 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง  แบบ  Graphics Processing Unit ที่ สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  

  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
 - มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง  

  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จ านวน 1  หนว่ย  
จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป ล าดับที่ 24) 
 



 

๓๐ 

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (27 หน้า/นาที)              จ านวน 7,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จ านวน  1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท 
รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้

 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal และ Custom 

จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป ล าดับที่ 26) 

 3. ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  800  VA    2,500 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟขนาด 800  VA จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 2,500 บาท  รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  (480 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ 1 1.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป ล าดับที่ 25) 

 รายการที่ ๓ 
 ข้อความใหม่ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ ์
 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 



 

๓๑ 

 1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ก ส าหรับงานประมวล* 
 จ านวน   21,000  บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล* 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000  บาท รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)       
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ     
ในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 
1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จ านวน 1 หน่วย 
- มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 

 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 

จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.3 แผนงาน
สาธารณสุข ล าดับที่ 1) 

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิด Network แบบที่ 1 
(27 หน้า/นาที) จ านวน  7,900 บาท 



 

๓๒ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิด Network 
แบบที่  1 (27 หน้า/นาที ) จ านวน  1 เครื่อง  ๆ ละ 7,900 บาท 
รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้

 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ  A4,Letter, Legal และ Custom 

จัดซื้อเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์  แผนพัฒนาสี่ปี  พ .ศ. 2561 -2564 ยุทธศาสตร์ที่  1 1.3  
แผนงานสาธารณสุข ล าดับที่ 2) 

 จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง
พิจารณาต่อไป 

นายเสน่ห์  แสงเรือง                  -  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้แถลงรายละเอียดให้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล จะสอบถาม เชิญครับ 

 - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการแก้ไข 
 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ             

พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นี้หรือไม่ครับ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง........ ๙ .....เสียง  ไม่เห็นชอบ..... - .....เสียง 
งดออกเสียง...... - ..... เสียง 

นายเสน่ห์  แสงเรือง     - ๕. เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ต าบลโพธิ์ทอง  
  - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงรายละเอียดฯ ครับ 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายณรงค ์ 
นายกเทศมนตรี  โรจนเลขา นายกเทศมนตรี ผมขอเสนอญัตติ คัดเลือกคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง                   

 



 

๓๓ 

หลักการ 
 ตามประกาศคณ ะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ                 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ (๓) ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในแต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมาย จ านวน ๒ คน เป็นคณะกรรมการ
โดยได้รับมอบหมาย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงด ารงต าแหน่ง
กรรมการตามวาระของการเป็นสมาชิกของสภาท้องถิ่น นั้น เว้นแต่             
สภาท้องถิ่นนั้นจะเปลี่ยนแปลงมติมอบหมายให้สมาชิกท่านอ่ืนเป็นแทน 
ก็จะเป็นไปตามมติการมอบหมายของสภาท้องถิ่น นั้น 
 
    เหตุผล 
 เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบล
โพธิ์ทองได้จะครบวาระ ในวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการคัดเลือกคณะคณะกรรมการฯ ใหม่ เพ่ือเสนอให้
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี ออกค าสั่งแต่งตั้ง
ก่อน วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการ
คัดเลือก มีวาระอยู่ในต าแหน่ง คราวละ ๔ ปี 

 จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง
พิจารณาต่อไป 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ตามทีท่่านนายกฯ ได้แถลงรายละเอียดให้ทราบแล้ว ล าดับต่อไปเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกฯ เสนอชื่อคณะกรรมการ สปสช. และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ  

- ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการ สปสช. ท่านที่ ๑ ครับ 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ 
รองประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอ     

นางขนิษฐา มาลากิจสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี๑                   
เป็นคณะกรรมการ ค่ะ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ตามที่ คุณเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ รองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ได้ เสนอ คุณขนิษฐา มาลากิ จสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  ๑            

เป็นคณะกรรมการ สปสช. ผมขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ 
  ๑. นางอุษา  ช้างพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  ๒. นายอนันต์  แย้มสรวล สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  ๓. นายบุญชู  งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
 
 



 

๓๔ 
 
นายเสน่ห์  แสงเรือง - ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการ สปสช. ท่านที่ ๒ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒  ผมนายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ขอเสนอ 

นายบุญชู งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เป็นคณะกรรมการ 
สปสช. ครับ  

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ตามที่ คุณธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
ประธานสภาเทศบาล  ได้ เสนอ คุ ณ บุ ญ ชู  งาม เจ ริญ  สม าชิ ก สภ าเท ศ บ าล  เขต ที่  ๒                    

เป็นคณะกรรมการ สปสช. ผมขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ 
  ๑. นายอนันต์  แย้มสรวล  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  ๒. นายสมคิด  เมืองอุดม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒  

นายเสน่ห์  แสงเรือง - มีสมาชิกฯ ท่านผู้ใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล - ถ้าไม่มี ผมขอมติทีป่ระชุมฯ ว่าเห็นชอบให้ 
  ๑. นางขนิษฐา  มาลากิจเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  ๒. นายบุญชู  งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒  

  เป็นคณะกรรมการ สปสช. เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง..... ๙ ....เสียง  ไม่เห็นชอบ.... - ..เสียง 
  งดออกเสียง.... - ..... เสียง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล จ่าสิบเอกประดิษฐ์ ปาละศิริ             
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒  กรรมการ สปสช. เสียชีวิตแล้วครับ เรียนมาเพ่ือทราบครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๔       - เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเสน่ห์  แสงเรือง - มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ - เรียนท่านประธาน ดิฉัน นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ สมาชิกสภา      
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เขต ๑ มีเรื่องหนึ่งค่ะ เรื่องที่ ๑ เรื่องถนนหมู่ ๗ อ่างแก้วค่ะ 

เป็นโพรง แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็ได้เขียนค าร้องนานแล้วค่ะ เป็นเดือนแล้ว  
แต่ว่าไม่ทราบว่าเรื่องถึงไหนแล้วค่ะ นี่ค่ะ ดูกันได้ค่ะ เขียนค าร้องมาเป็น
เดือนแล้วค่ะ ช่วงถนนซอยบ้านครูก าโภชหมู่ ๗ อ่างแก้ว เป็นโพรง      
ทั้งสาย หลาย ๆ ช่วงอยู่ลึกมาก ยิ่งปล่อยนานกลัวว่าจะพังน่ะค่ะ รถวิ่ง      
ทุกวัน ๆ ค่ะ แล้วก็เรื่องนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ แล้วก็เรื่องเมื่อสักครู่ค่ะ    
เรื่องที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ เรื่องถนนของหมู่ ๗ บริษัท ห.จ.ก. ทรัพย์
ถุงทอง ประมูลได้ทั้งหมด ๙ โครงการ ยังติดใจอยู่ว่า ถ้าเกิดท่านสั่งท าไป  

 



 

๓๕ 

  ป่านนี้คงเสร็จแล้ว โครงการของหมู่ ๗ นะคะ ที่ต้องมาคุย ที่ชาวบ้านไป
ร้องกันก็เพราะว่า ท่านไม่ยอมท าตอนนั้น แล้วท่านบอกว่า ที่ร้องกันไม่ใช่
ประชาชนแถวนั้ น  แล้ วก็ยั งมี  สท . ไม่ ได้อยู่ ตรงนั้ น  จริ ง  ๆ  สท .           
กับผู้ใหญ่บ้าน ก็เป็นผู้น านะคะ แล้วถ้าไม่ช่วยกัน ก็เป็นความหวังของ
ประชาชนที่ต้องช่วยกันน่ะค่ะ แล้วที่เข้าชื่อท่านดูได้ เป็นชาวบ้านแถวนั้น
ทุกคนเลย ท่านบอกว่าไม่ใช่ชาวบ้านแถวนั้น แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อน 

  ที่มานี้เดือดร้อนตัวจริง แล้วหมู่ ๖ หมู่ ๗ เชื่อมถึงกันนะคะ เวลาฝนตก
น้ าท่วม รู้กันมาตลอดระหว่างหมู่  ๖ หมู่  ๗  ถามคุณพิทยาได้ค่ะ          
ซึ่งเป็นผู้ช่วย คนนี้ก็จะอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาสูบน้ า แล้วท่านบอกว่า
เอาความจริงมาพูด ได้ค่ะ ที่มานี้ตัวจริงทั้งนั้น แล้วก็ชื่อไม่ได้เอาคนอ่ืน
มานะคะ   ในรายชื่อนี้มีตามรายชื่อเลยค่ะ ตัวจริง ให้ท่านสมาชิก     
หรือเจ้าหน้าที่ดูได้ว่ารายชื่อตัวนี้เป็นของจริงไม่ใช่ของปลอม ในมือนี้ถ่าย
เอกสารไว้ให้ดูก็ได้ค่ะ ทุกคนเลยให้ดูไว้ก็ได้ค่ะ ท่าน สท. ที่อยู่ในเขต   
อ่างแก้วจะรู้จักกันแทบจะทุกคนเพราะเป็นคนในพื้นที่ ที่ท่านบอกว่าเป็น
คนที่อ่ืนท่านดูได้ แล้วเวลาท่วมบ้าน น่าสงสารมากเพราะมีเด็กด้วย 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - ก็เคยถามช่างแล้วว่าจะว่างท่ออย่างไรเพื่อแก้ปัญหา ทางบ้านคุณอะไรนะ 
นายกเทศมนตรี   บ้านพ่ีผดุง ชื่ออะไรนะ ขออนุญาตตรงนั้นไม่รู้ว่าจะวางท่อมันยังไง      

ไม่รู้จะวางยังไงที่จะระบายน้ า แล้วก็ท่านพูดต่อว่าผม ที่จริงเรื่องนี้มันมี
มานานก่อนที่ผมจะมาเป็นนายกฯ อีก แต่คราวนี้ เวลาเกิดเรื่องขึ้น        
ก็ช่วยกันเท่าที่จะช่วยได้ หลายท่านคงเห็นว่าเทศบาลฯ ก็ไม่ได้ละเลยนะ 
ไปช่วยไปดูกันทุกครั้ง ไปวางท่อสูบน้ า สูบกันล าบากมากเพราะว่า ก็บอก
ตรง ๆ ว่าบ้านติดกัน ก็เข้าตรงโน้นออกตรงนี้ ก็พยายามท าแล้ว ท าดีกว่า
สมัยก่อนๆ วางท่อออกมาจากก่อนนั้น ตอนนั้นมีโครงการแต่เอาท่อไป
วางไว้ข้างบนไม่ฝังท่อ ผมเข้ามาเป็นนายกฯ เอาท่อไปวางขุดฝังระบายน้ า 
ส่วนถนนตรงที่ข้างบ้าน อาจารย์ก าโภช ท าก่อนสมัยผม แต่ท ากันยังไง 
ไม่รู้ถึงได้ทรุด ได้ผุ ตอนนั้น แต่งานของเทศบาลไม่ได้มีด้านเดียวนะ ก็ทุก
ที่เตือนมาบอกมาก็ยินดีพยายามแก้ไข แล้วไม่ใช่ว่าผมจะลงไปแก้ก็ต้อง
ช่าง ส่วนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นเรื่องของผู้จัดซื้อจัดจ้าง คลัง
การจัดซื้อจดจ้างนะครับ ไม่ใช่นายกฯ เป็นคนด าเนินการตรงนี้ ท่านเป็น
สมาชิกกันมาแล้วหลาย ๆ สมัย ถ้ารู้กระบวนการหน่อยก็จะดี 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ - ไม่ใช่ค่ะ ตรงนั้นก็คือ เป็นเรื่องของการแก้ไขไม่ใช่มาว่าท่าน อันนั้นเป็นเรื่องของ 
รองประธานสภาเทศบาล  ถนนที่ดินทรุดลงไป อันนั้นก็คือขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลฯ ไปช่วยกัน

แกไ้ข ไม่ใช่ว่าท่านไม่ไปดูแลตรงนั้นนะ  ไปช่วยกันแก้ไข 

นายเสน่ห์ แสงเรือง   - จริง ๆ  เรื่องนี้ผมไม่เข้าใจ เรื่องผ่านสภาไปนานแล้ว แล้วท าไมถึงไม่ท า ผมงง       
ประธานสภาเทศบาล  ก็อยากจะถามนายกฯ เหมือนกัน อย่างกับหมู่นี้ หมู่ที่วัดเกาะท่านก็ไม่ท า      

ทั้ง ๆ นายกเทศมนตรี ที่ท่านรับปากไว้แล้ว ประชาคมก็รับปากว่าจะท า        
แต่กไ็ม่ท า 



 

๓๖ 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - ตรงไหน 
นายกเทศมนตรี 

นายเสน่ห์ แสงเรือง   -  ก็ท่ีรับปาก      
ประธานสภาเทศบาล 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ -   โครงการ ๑.๑ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายเสน่ห์ แสงเรือง   - ประชาคมก็รับปากว่าจะท า ผมไม่เข้าใจ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - เมื่อประชาคม เมื่อผ่านสภาฯ  ไปแล้ว ก็ผ่านทางผมไปแล้ว ก็ไปอยู่ที่การจัดซื้อ 
นายกเทศมนตรี  จัดจ้างไม่ใช่ผม 

นายเสน่ห์ แสงเรือง   - แล้วท าไม การจัดซื้อจัดจ้างมันเป็นอย่างไร ไม่เข้าใจ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - ประชาคมไปแล้วก็บรรจุไว้ในแผน แล้วส่วนการจะท าอะไรก็ต้องผ่านจาก 
นายกเทศมนตรี  คลังก่อนไม่ใช่ผมสั่งลงไป 

นายเสน่ห์ แสงเรือง   - เรื่องผ่านสภาฯ ไปแล้วใช่ไหมล่ะ  แต่นายกฯ ยับยั้งไดเ้หรอ ก็ได้ข่าวว่ายื่นให้ 
ประธานสภาเทศบาล  นายกฯ เซ็นต์ไปแล้วแต่นายกฯ ไม่เซ็นต์ 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - เรื่องบางเรื่อง บางครั้งเงินมาไม่ถึง เงินมาไม่ทันอย่างที่ว่า เงินจะเข้ามา 
นายกเทศมนตรี  ประมาณกันยายน ซึ่ งกันยายนเป็นสิ้นปีงบประมาณท่านทราบไหม          

สิ้นปีงบประมาณวันที่ ๓๐ ท่านทราบไหม ท่านประธานสภาฯ 

นายเสน่ห์ แสงเรือง   - อันนี้ผมไม่ได้ติดใจ ผมติดใจว่าท่านไม่ท า 
ประธานสภาเทศบาล 

นางอุษา ช้างพันธ์ - ขออนุญาตค่ะ คือตรงนี้นะค่ะ ปัญหาก็คือโครงการที่ว่าเป็นบ่อเป็นหลุมที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑  ถนนหมู่  ๗  น่ ะค่ะ ตรงนี้ เมื่อ เสนอแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ขอความ

อนุเคราะห์ไปท าซะ อย่างไรก็แล้วแต่จะสร้างในสมัยใดก็ยอมรับได้ แต่สิ่ง
ที่ว่าจะพุพังไปตามกาลเวลา ใช่ค่ะท่านนายกฯ แต่เมื่อเกิดเรื่องเดือดร้อน 
เกิดปัญหาแล้วก็คือการแก้ปัญหาเท่านั้นเอง 

  แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องถนน เรื่องถนนที่ว่าฉันจะขอพูดนิดนึงก็แล้ว
กัน เพราะว่าก็เคยลงพ้ืนที่อยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้จริง น้ าท่วม
มาหลายปีหลายสมัย หลายนายกฯ ก็เข้าโครงการกันมาโดยตลอด       
แต่เมื่อมาถึงท่าน ทุกอย่างพร้อมแล้ว ประชาชนฉันก็คิดว่าประชาชน    
ในซอยนั้นทั้งซอยก็น่าจะรับกับความเดือดร้อนในช่วงที่งบประมาณลงมา
ท าได้ เดือดร้อนสักประมาณเดือนหนึ่งก็คงรับได้ค่ะ  



 

๓๗ 

  แล้วเปลี่ยนเส้นทางใหม่ออกไปทางบ้านเปรียบจันทร์ก็น่าจะได้ ขั้นตอน
ต่อไปก็น่าจะเป็นการปรึกษาหารือว่า เราจะแก้ปัญหาตรงนั้น ในพ้ืนที่
อย่างไรดี  เพราะว่าปัญหาตรงนั้นเราแก้แล้วแก้ อีก แก้หลายครั้ง        
แถวบริเวณคุณตุ๋ย คุณเตี้ย ใต้ถุนบ้านคุณตุ๋ย คุณเตี้ย จะรับน้ ามามาก
ที่สุดแล้วก็สูบน้ าลงไป เมื่อก่อนจะสูบลงไปหลังบ้าน แต่ตอนหลังมาปิด
กั้นท าแนวใหม่ ปัญหาก็คือหาแนวทางแก้ไขกันดีกว่า ว่าขั้นตอนต่อจากนี้
ไป ในสภาฯ  ก็อนุมัติแล้ ว  แต่รอเงิน  แล้ วก็รอที่ จะช่วยกันแก้ ไข       
ระหว่างชาวบ้านที่เดือดร้อน ส่วนเทศบาลฯ เราก็กันงบประมาณไว้แล้ว
จะดีไหมค่ะท่าน เพราะอย่างไรก็ต้องเดินต่อไป ดิฉันคิดว่าแบบนี้ดีกว่า  
จะมาเถียงกัน ว่าสมัยนั้น สมัยนี้ สมัยไหน แต่ ณ ตอนนี้เป็นสมัยท่าน
ควรจะแก้ไข้ปัญหากันดีกว่าค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง ที่พูดเมื่อสักครู่จาก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒  ฝั่งบางพลับมีโครงการถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางบุปผา หล่อเหลี่ยม      

ถึงบ้านนางนวลน้อย ช่วยชูเชิด เชื่อมต่อถนน  ค.ส.ล. ข้างอาคาร      
ชาญประชารวมใจ ขนาดเส้นจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร           
ห มู่ ที่  ๒  ต าบ ลบ างพ ลั บ  ต ามแบ บ แป ลน เท ศบ าลฯ  ก าห น ด            
จ านวนเงินงบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่โครงการกันเงินที่พูดกัน
เมื่อสักครู่ อันนี้เป็นหนังสือที่ท่านนายกชะลอโครงการไว้ก่อน ก็เลยจะ  
รอถามด้วยว่าท าไมไม่ก่อสร้าง อยากจะสอบถามครับ 

นายเสน่ห์ แสงเรือง   - เชิญ นายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - ก็ยังไม่ได้คุยนะ ไม่ได้ให้เลิกสร้าง แต่ให้ขอคิดดูว่าทางที่ผ่านไปตรงนี้  
นายกเทศมนตรี  ทางที่จะท าจากข้างเมรุตรงไปจะดีกว่าไหม ไม่ใช่ว่าท าจากริมด้านนี้มา 

ซึ่งไม่ค่อยมีคน แล้วก็ไม่มีคนใช้เท่าไหร่ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - เรียนอย่างนี้ครับ เป็นโครงการ เป็นประชาคมแล้ว มีแบบแล้ว ผ่านแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒  ทุกอย่าง แต่ไม่จ าเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรครับ เป็นถนนที่สร้างจาก

ถนนดีไปผ่านหน้าบ้านนางบุบผาไปจดกับหน้าบ้านนางนวลน้อยถึงข้าง
อาคารชาญประชารวมใจ คือเราต้องการเพียงเท่านี้ ไม่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงเพราะแบบก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็น่าจะก่อสร้างได้ 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - อันนี้ต้องสร้างในพ้ืนที่ของวัดนะอย่างน้อยต้องขออนุญาตก่อน 
นายกเทศมนตรี 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ก็ไม่เป็นไรนี่ครับ อันที่แล้ว ๆ มาก็ต้องขออนุญาตอยู่แล้ว อย่างหน้าบ้าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒  หลังอาคารชาญประชารวมใจ อันนี้ก็สร้างไปเส้นหนึ่ งแล้ว ก็ได้ขอ

อนุญาตวัดไปแล้ว อันนี้ก็น่าจะท าได้ ไม่ใช่ปัญหา 



 

๓๘ 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - ที่จริงโครงการตรงนั้นก่อนที่จะท าผมจ าได้ว่ามีคนทักท้วงว่าจะไม่ให้ท า 
นายกเทศมนตรี  ผมจ าได้ แต่ตอนหลังก็ท าไปแล้วนะ เส้นตรงนี้ผมว่าถ้าท าทางตรงข้างเมรุ

ซึ่งร่องรอยการใช้ตรงไปตรงนั้นจะถูกต้องกว่าแต่เมื่อท่านสมาชิกคิดว่า
ต้องท าตรงนี้ตามท่ีประชาคมไว้ก็ไม่เป็นไร ไม่ขัดข้อง 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ถ้าไม่ขัดข้องก็ช่วยกรุณาอนุมัติโครงการก่อสร้างได้เลยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - ก็เป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ ไม่ใช่ผมลงไปสั่งอะไรก็ได้ 
นายกเทศมนตรี 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ -   ตัวนี้เราไม่ได้กันเงินไว้จะทันหรือเปล่า ทันไหม 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายนาวี สุขดี - ต้องกันเงิน 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ -   ใช่ เพราะตัวนี้ไม่ได้กันเงินไว้นะ จริง ๆ เงินตัวนี้เข้าเทศบัญญัติไปแล้ว 
รองประธานสภาเทศบาล  เราไม่ได้กันเงินตัวนี้ เรากันแค่โครงการ ๑.๒ ของหมู่ ๗  โครงการ ๑.๑ 

ไม่ได้กันไว้ยังไงก็ไม่ทัน ก็แค่โครงการ ๑.๒ โครงการนี้ไม่ได้ท า ผู้ช่วยมา
ด้วยยังพูดว่า ตั้งแต่สมัยไหน สมัยไหนนี้ มันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนยุคเปลี่ยน
สมัย เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นสวนเป็นอะไรน้ ายังมีทางออกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว 
ไม่มีทางออกแล้วก็พูดกันซ้ า ๆ อยู่อย่างนี ้

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ขออนุญาตครับ ตามหนังสือฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องท่ีจะต้องกันเงินแล้วมีอยู่  
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒  ๓ โครง รวมทั้งโครงที่คุณเปรียบจันทร์พูดด้วยครับ ๑.๑ , ๑.๒ , ๑.๓        

มีการขออนุมัติไปแล้วกรรมการก าหนดราคากลางคุณนาวีก็ทราบเรื่องนี้
แล้วจะต้องมากันยังไง แล้วในค าสั่งท่านนายกฯ บอกว่าด าเนินการ
โครงการที่ ๑.๓ โครงการวางท่อระบายน้ า ส่วนโครงการที่ ๑.๑, ๑.๒ 
ชะลอไว้ก่อนแล้วจะต้องไปกันเงินตรงไหนครับ 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ -   เรากันแล้ว ปีที่แล้ว 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - ใช่ก็ใช่กันไปแล้วไง แล้วจะต้องมากันอะไรอีก เมื่อสักครู่ช่างบอกต้องกัน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒   เงินก็กันไปแล้ว 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ -   กันไปแล้วก็กันใหม่เพราะจะหมดกันยายนนี้แล้ว จะหมดแล้วต้องกันใหม่  
รองประธานสภาเทศบาล  ขยายเวลาได้อีกหนึ่งปีแล้วจะท าอย่างไร เจ้าหน้าที่โครงการนี้ยังไม่ได้กัน

ไว้ขอขยายระยะเวลา 
 
 



 

๓๙ 

นายเอิบ ศรีวิจารณ์ - โครงการนี้มีความจ าเป็นทุกโครงการ ถ้าไมเ่ดือดร้อนชาวบ้านไม่ขอเข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒  แผน 

นางขนิษฐา มาลากิจสกุล - เก่าก็ทรุดโทรมไปเป็นเรื่องธรรมดา เรื่องยังแบบเดิม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายณรงค์ โรจนเลขา   - จริง ๆ ผมว่าระยะเวลาอีกเดือนหนึ่งถ้าหาผู้รับจ้างมาท าสัญญาก็ท ากัน  
นายกเทศมนตรี  ใช่ไหมท่านปลัดฯ ก็ผูกพันกันแค่นั้นเองนะก็เป็นเรื่องของการจัดซื้อจัด

จ้างนะครับ ไม่ใช่ผมลงไปสั่งอะไรก็ได้ 

นางขนิษฐา มาลากิจสกุล - ท าได้หรือไม่ นาวี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายนาวี สุขดี - มันจะต้องมีเทสลูกปูนต้องรอผลเทสจะไม่ทันตรงนี้ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ -   แล้วผู้รับเหมาคนเก่าไม่ได้หรือค่ะ  
รองประธานสภาเทศบาล 

นายนาวี สุขดี - เวลาไมพ่อต้องรอผลตรวจลูกปูน ๒๘ วัน ก็ไม่พอแล้ว 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

นายญาณเวทย์ สอนสม - ผมขออนุญาตในที่ประชุม เป็นอันว่าโครงการนี้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
เลขานุการสภาเทศบาล  จะขอเข้าวันที่ ๒๙ สิงหาคม ที่เราจะประชุมสุดท้ายของงบประมาณ      

ก็จะท าญัตติโครงการนี้ เข้าสภาฯ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้ครับ       
ขอเป็นแบบนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ แสงเรือง   - ครับ ท่านนายกฯ ครับ ช่วย ๆ หน่อยทุกโครงการอย่างท่ี สท.เอิบพูดก็ 
ประธานสภาเทศบาล  เดือดร้อนกันทุกคน ไม่มีความเดือดร้อนก็ไม่ขอ ครับก็ขอความกรุณาจาก

ท่านนายกฯ ครับ 

นางขนิษฐา มาลากิจสกุล - ที่มาก็มาเรื่องนี้ทั้งนั้นแหละ หมู่ ๗ ทั้งนั้นก็เดือดร้อนเวลาฝนตกน้ าท่วม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑  คนโน้นก็โดน คนนี่ก็ท าบ้าน แล้วน้ าก็ไม่มีที่ไป ก็ต้องมาหาเทศบาลฯ      

ก็มาหาให้ช่วยเหลือให้แก้ไข จะช่วยเหลือยังไงช่วยมากช่วยน้อยช่วยกัน 

นายญาณเวทย์ สอนสม - ขออนุญาตในที่ประชุมพรุ่งนี้มีโครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านการ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ป้องกันการทุจริตและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนะครับ 

พรุ่งนี้ลงทะเบียน ๐๘.๓๐ น. ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่ อาคาร    
ประสาทศิลป์ ชั้น ๒ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ครับ 

 

 



 

๔๐ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - มีสมาชิกทา่นใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ     
ประธานสภาเทศบาล - ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณท่านรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา    ๑๖.๓๐     น. 
 
 
ลงชื่อ        ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ลงชื่อ                     เลขานุการสภาเทศบาล 
     (นายนครินทร์  วงศ์พจนีย์)                                     (นายญาณเวทย์  สอนสม) 
             ผู้ช่วยนิติกร                                              ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 
 
 
 
       ลงชื่อ   ประธานสภาเทศบาล 
             (นายเสน่ห์         แสงเรือง)   
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