
รายช่ือผูเขาประชุมสภาเทศบาลตําบลขัวมุง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลขัวมุง  
 

ผูมาประชุม 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายเสนห ทะพิงคแก ประธานสภาเทศบาล เสนห ทะพิงคแก  

2 นายเดช              ทองชาติ รองประธานสภาเทศบาล ลา    

3 นายพรชัย ไชยสิทธิ์ เลขานุการสภาเทศบาล พรชัย ไชยสิทธิ์  

4 นายอนันต จาปญญะ สท.เขต 1 อนันต จาปญญะ  

5 นายจํารัส อุปมาณ สท.เขต 1 จํารัส อุปมาณ   

6 นายจําลอง พงษดวง สท.เขต 1 จําลอง พงษดวง  

7 นายประเสรฐิ ยานะวงษา สท.เขต 1 ประเสริฐ ยานะวงษา  

8 นายอาทิตย สิทธิชนะพงศ สท.เขต 1 อาทิตย สิทธิชนะพงศ  

9 นายบุญรัตน กันทา สท.เขต 2 บุญรัตน กันทา  

10 นางสุพิณ ญาณะวัฒน สท.เขต 2 สุพิณ  ญาณะวัฒน   

11 นายประธาน อารี สท.เขต 2 ประธาน อารี  

12 นายไตรวุฒิ สุขรองชาง สท.เขต 2 ไตรวุฒ ิ สุขรองชาง   
 

ผูไมมาประชุม 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายเดช ทองชาต รองประธานสภา    
 

 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 ผูเขารวมประชุม     

1 นายสะอาด       อินจันตะ นายกเทศมนตรีตําบลขัวมุง สะอาด อินจันตะ  

2 นายคําปน        อินตะเสาร รองนายกเทศมนตรีตําบลขัวมุง คําปน อินตะเสาร   

3 นายสวาง         ฟองมูล รองนายกเทศมนตรีตําบลขัวมุง สวาง ฟองมูล  

4 นายศักดิ์ชาย     ฟองมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี ศักดิ์ชาย ฟองมูล  

5 นายสุวิทย        เข่ือนแกว ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุวิทย เข่ือนแกว  

6 นายสมชาย ดวงทวี ปลัดเทศบาล สมชาย ดวงทวี  

7 นางสาวกรภัทร    อินตา หัวหนาฝายอํานวยการ กรภัทร อินตา  

8 นางสาวราตร ี ฟองมูล บุคลากร ราตร ี ฟองมูล  

 



 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลขัวมุง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลขัวมุง 

 

ผูมาประชุม  11 ทาน 

ผูไมมาประชุม    1 ทาน 

ผูเขารวมประชุม   8 ทาน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   - เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายเสนห  ทะพิงคแก   วันนี้รองประธานสภา นายเดช ทองชาติ ไดลาปวย เพราะหมอนัดท่ี 

ประธานสภาเทศบาล โรงพยาบาล วันท่ี 25,26,27 สิงหาคม 2558 ท่ีผานมา ไดทําการลงหินคลุก     

เสริมไหลทางท่ี หมู 8   

เรื่องการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสมาชิกสภาทองถ่ิน รุนท่ี 2 

ระหวางวันท่ี 15 – 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมนครพิงคพาเลซ อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม  

ท่ีประชุม   -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลขัวมุง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 
 

นายเสนห  ทะพิงคแก    มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแกไข เพ่ิมเติมรายงานการปะชุมครั้งท่ี

ผานมา ประธานสภาเทศบาล หรือไม  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

นายประธาน  อารี   ขอแกไขตัวเลขหนาท่ี 7 ในรายงานบันทึกการประชุม วา คณะกรรมการ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลขั วมุงสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 

1/2558 เปลี่ยนเปน ครั้งท่ี 2/2558 และวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 เปลี่ยนเปนวันท่ี 

24 สิงหาคม 2558 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   11 เสียง 



    ไมเห็นชอบ  - เสียง 

    งดออกเสียง  1 เสียง 
 

ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัย

ท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2558 
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ระเบียบวาระท่ี 3   - กระทูถาม 

     ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   -  เรื่องท่ีคณะกรรมการ ท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึน พิจารณาเสร็จแลว 

     ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   -  เรื่อง พิจารณา 

 ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ 

สิ่งกอสราง 
 

นายสะอาด   อินจันตะ            เสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ

นายกเทศมนตรี   สิ่งกอสรางโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้ 
 

รายการงบประมาณท่ีขอโอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ (541000) 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  (410100)  หนา  71  ขอ  1.2 
1. คาจัดซ้ือพัดลมไอน้ําเคล่ือนท่ี  จํานวน  5  ตัว  จํานวน  125,000  บาท   

ใชไป  -  บาท  คงเหลือ  125,000  บาท  ขอโอนลด  125,000  คงเหลือ  
-  บาท 

 

รายการงบประมาณท่ีขอโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 



งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ (541000) 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  (410100)   
1.  เครื่องโทรสาร  จํานวน  18,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องโทรสาร  แบบใชกระดาษธรรมดา  สง
เอกสารไดครั้งละ  20  แผน  (รวมคาติดตั้ง )  คุณสมบัติการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก .)  ใหเปนไปตามสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมประกาศใช 
1) หมายถึงเครื่อง  Facsimile  หรือ  โทรภาพ   
2) ขนาดเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา  6  วินาทีตอแผน 
3) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดสงเอกสารข้ันต่ํา 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ (541000) 
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  (410300)   

 

1.  รถจักรยานยนต  จํานวน  76,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถจักรยานยนต  ขนาด  110  ซีซี  แบบเกียร

ธรรมดา  จํานวน  2  คัน  ราคาคันละ  38,000  บาท  คุณสมบัติของเครื่องยนต  
(มอก.)  ใหเปนไปตามท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประกาศใช 
1)  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบข้ันต่ํา 

(1)  กรณีขนาดต่ํากวา  ซีซี  ท่ีกําหนดไมเกิน  5  ซีซี 
หรือขนาดเกินกวา  ซีซี  ท่ีกําหนดไมเกิน  5  ซีซี 
เปนจักรยานยนตตามขนาด  ซีซี  ท่ีกําหนดไว 

(2) ราคาท่ีกําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน 
(3) การจัดซ้ือรถจักรยานยนต  ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

รายการงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน  (530000) 
หมวดคาวัสดุ  (533000) 
ประเภทวัสดุสํานักงาน  (330100)   
1.  วัสดุสํานักงาน  จํานวน  31,000  บาท 



     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมตั้งพ้ืน  5  ใบพัด  ขนาด  22  นิ้ว  
เครื่องทําน้ําเย็น  ฯลฯ 

  

นายเสนห  ทะพิงคแก  มีสมาชิกสภาเทศบาลจะซักถาม หรือ จะอภิปราย เรื่อง ญัตติการโอนเงิน 

ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง หรือไม 

 

นายประธาน   อารี  ตามท่ีฝายบริหารขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล การโอนเงินงบประมาณ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมนั้น 

  จัดซ้ือพัดลมไอน้ําเคลื่อนท่ี จํานวน 5 ตัว จํานวนเงิน 125,000 บาท ผมเห็น

วาพัดลมไอน้ํานั้นก็ดี ทําความเย็นชุมช่ําไดดี แตก็มีสวนเสียเหมือนกัน เพราะระบบ  

ไอน้ํา ถาใชไปนานๆ ถาการดูแลรักษาไมดีก็จะเสีย และมีราคาสูง ผมเห็นดวยกับทาง 
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ฝายบริหารท่ีจะขอโอนลด และตั้งเปนรายการใหมไปจัดซ้ือพัดลมตั้งพ้ืน 5 ใบพัด 

ขนาด 22 จํานวน 10 ตัว เวลาภายในตําบลมีการมีงานก็จะไดเอาไปใช 

  จัดซ้ือเครื่องโทรสารนั้นก็ไวเพ่ือบริการประชาชน ท่ีมาติดตองานกับเทศบาล

นั้นก็เปนสิ่งท่ีดี และก็เห็นสมควรมีไวเพ่ือความสะดวก ใหกับผูมาติดตองานกับ

เทศบาล 

  จัดซ้ือรถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน เนื่องจากนํารถจักรยานยนตไปติดพวง

ขาง เพ่ือใหพนักงานท่ีทํางานทางบกทางน้ําของเทศบาล เปนสาเหตุให

รถจักรยานยนตมีไมพอใหกับสํานักงานเทศบาลไปติดตอ และสงเอกสารตางๆ 

ภายในตําบล ก็เห็นสมควรท่ีจะจัดซ้ือรถจักรยานยนตเพ่ิม 

  สําหรับเครื่องทําน้ําเย็น เวลาเทศบาลจัดกิจกรรมตางๆ ภายในเทศบาลนั้น 

เพ่ือใหประชาชนท่ีมารวมงานหรือท่ีมาติดตอราชการไดมีน้ําเย็นดื่ม 

  ผมเห็นดวยกับฝายบริหารท่ีไดเสนอญัตติ เพ่ือขอลดคาจัดซ้ือพัดลมไอน้ํา 

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือประโยชนของประชาชนในตําบลขัวมุง และขอ

สนับสนุนญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

โอนไปตั้งรายการใหม และขอเปนตัวแทนของชาวตําบลขัวมุงขอขอบคุณฝายบริหาร

เทศบาลตําบลขัวมุงท่ีเห็นความสําคัญและประโยชนท่ีจะไดรับตอไป 
 

นายเสนห  ทะพิงคแก   ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจาย  



ประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะ

อภิปรายหรือไม ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม โดยวิธีการยกมือข้ึนพนศีรษะ  

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  10 เสียง 

    ไมเห็นชอบ   - เสียง 

    งดออกเสียง  1 เสียง 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน

และสิ่งกอสราง 
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ระเบียบวาระท่ี 6  -  เรื่องอ่ืนๆ 

     - ไมมี – 

 

นายเสนห   ทะพิงคแก  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องเสนออีกหรือไม  หากไมมีขอปดประชุม 

ประธานสภาเทศบาล   
 

ปดประชุมเวลา 11.00 น.  

 

   (ลงชื่อ)    พรชัย  ไชยสิทธิ์    ผูบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายพรชัย  ไชยสิทธิ์) 

          เลขานุการประธานสภาเทศบาล 

 
 



คณะกรรมการตรวจ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลขัวมุงสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2558                 

วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลขัวมุง ปรากฏวามีความถูกตองทุกประการ 

 
 

   (ลงชื่อ)   ไตรวุฒิ   สุขรองชาง    ประธานกรรมการ 

           (นายไตรวุฒิ   สุขรองชาง) 

        

(ลงชื่อ)   ประเสริฐ   ยานะวงษา  กรรมการ 

        (นายประเสรฐิ   ยานะวงษา) 

 

(ลงชื่อ)  อาทิตย   สิทธิชนะพงศ   กรรมการ 

           (นายอาทิตย   สิทธิชนะพงศ) 

 

 

        สภาเทศบาลไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลว เม่ือวันท่ี         เดือน                  พ.ศ. 2558 

 

                              (ลงชื่อ)                                 ประธานสภาเทศบาล 

                                        (นายเสนห   ทะพิงคแก) 
 

 

 


