
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๑ 
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วันที่    ๑๑     เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์ อบต. รุ่นที่ ๓) 

อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
............................ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นายชัยทัด  สายแก้ว  ประธานสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
๒.นายหนูสินธิ ์  สังครุฑ  รองประธานสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
๓.นายมานิต      ครุฑตําคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
๔.นายสําพันธุ์    โคตรรวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
๕.นางไกรษร    อุปศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
๖.นายอัมพร    แสนบรรดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
๗.นายอํานวย    โสบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
๘.นางอุทุมพร  เติมทานาม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
๙.นางเทวรัตน์    สาขามุละ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
๑๐.นายประเชิญ   ขวัญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
๑๑.นางประทีป    ลาดบาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
๑๒.นายสมเกียรติ  แสนแพงพัด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
๑๓.นายณัฏฐนันท์   พลนิโคตร  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายชัย  สุริรมย์   นายกเทศมนตรีตําบลเชียงเครือ 
 ๒.นายประเวช  ไชยฮาด   รองนายกเทศมนตรีตําบลเชียงเครือ 
 ๓.นายไพบูลย์  ไกรษรวงค์  รองนายกเทศมนตรีตําบลเชียงเครือ 
 ๔.นายดานัยกร  พรมพันธุ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 ๕. นายวรวิทย ์  วภักดิ์เพชร  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 

๖. นายทรงพล  เนื่องสิทธะ  ปลัดเทศบาล  
 ๗.นายยุทธ์ศักดิ์  กุลสานต์  รองปลัดเทศบาล 

๘. นายธีระพงษ์  ขาวประภา  หัวหน้าสํานักปลัด 
 ๙.นางรัตติยา    ตาวงษ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รรก.ผอ.กองคลัง 
 ๑๐.นางสมปอง  ข่วงทิพย์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
 ๑๑.นางอรอุมา  วันสวัสดิ ์  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 ๑๒.นางอินทรา  ศรีละวัลย์  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๓. นางอรทัย  เมาะราษี  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 



๒ 

 

 ๑๔ นายวสันต์    จันทร์สุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 ๑๕ นายธีรยุทธ  กุลสละ   หน.ฝ่ายการโยธา 
 ๑๖ นางสาววัลภา พรมบรรดิษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๗ นางกุลธิดา  ราษฎ์เหนือ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๘ นางสาวนิติยา   เขจรไชย  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
 ๑๙ นางวีนัส  ประสุนิงค์  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
  

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน สภาเทศบาล  ไม่มี 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจําปี  
วันที่   ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ  (อาคาร
อนุสรณ์  อบต. รุ่นที่  ๓) 
สํานักงานเลขานุการสภา ฯ  ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว  ให้สมาชิกสภา 
เทศบาลตําบลเชียงเครือ  ได้ตรวจสอบพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม รับรอง  ๑๑  เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 
รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจําปี  วันที่   ๙  
ธันวาคม  ๒๕๖๒    

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯตลอกจนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯทุกท่าน 

กระผมนายณัฏฐนันท์  พลนิโคตร เลขานุการสภาฯ ขอนําเรียนต่อที่ประชุมในเรื่อง
การกําหนดการประชุมสภาฯสมัยสามัยประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
ข้อกฎหมาย 
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา  ๒๔  

กําหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด ประกอบ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  จึงต้องมีการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  
จํานวน  ๔  สมัย แต่ละสมัยกําหนด     ไม่เกิน  ๓๐  วัน  

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือก รองประธานสภา 



๓ 

 

ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้ 

ฯลฯ 
(๒) สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปี 
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนด  กี่วัน 

   ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
มาตรา  ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ 
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด 
 

ข้อพิจารณา 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑. กําหนดจํานวน สมัยประชุม จํานวน ๔  สมัย 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  เริ่มสมัยประชุม  วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  เริ่มสมัยประชุม  วันที่  ๒  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  เริ่มสมัยประชุม  วันที่  ๑  สิงหาคม    ๒๕๖๔ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  เริ่มสมัยประชุม  วันที่  ๑  ธันวาคม    ๒๕๖๔ 
แต่ละสมัยกําหนด ไม่เกิน  ๓๐  วัน  
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวัน      
ที ่๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  มีกําหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ  สําหรับการกําหนดการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอสรุปดังนี้ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  เริ่มสมัยประชุม  วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  เริ่มสมัยประชุม  วันที่  ๒  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  เริ่มสมัยประชุม  วันที่  ๑  สิงหาคม    ๒๕๖๔ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  เริ่มสมัยประชุม  วันที่  ๑  ธันวาคม    ๒๕๖๔ 
แต่ละสมัยกําหนด ไม่เกิน  ๓๐  วัน  
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี  พ.ศ. ๒๕๖๔   
ในวันที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  มีกําหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานสภา  การสมัครสมาชิก”ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีฯได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดการดําเนินการ 

 
 
 
 



๔ 

 

นายกเทศมนตรี   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษา 
แนวทางการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดําริและการดําเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อพ.สธ.-สถ) ตามคู่มือการดําเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกแห่ง 
และแจ้งคู่มือการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมากจากพระราชดําริฯ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้ทราบและ
สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ รวมทั้งขอให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดซักซ้อม
แนวทางดําเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสําคัญและสมัครเข้าร่วม
โครงการให้ครบตามเป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งการเข้าร่วมดําเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เป็นสิ่งสําคัญที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจักได้รักษาสมบัติของแผ่นดินให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ในภายหน้า 
 

ระเบียบวารที่ ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเชียงเครือกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ 
   เทศบาล จ านวนเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
   ซื้อครุภัณฑ์ประเภท รถขุดตีนตะขาบ  
   จ านวน ๑ คัน  ขนาด ๑๕๐  แรงม้า  

 

เลขานุการสภาฯ   ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๖๖ 
เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
 (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล 
และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว 

๒. หนังสือสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลสํานักบริหารการคลังท้องถิ่นกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
เรื่องซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล 

 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลเชียงเครือ ได้เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบให้ 
   เทศบาลตําบลเชียงเครือกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือดําเนินการตาม 
   อํานาจหน้าที่และกิจการในเทศบาลตําบลเชียงเครือ จํานวนเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท  

   ซื้อครุภัณฑ์ประเภท รถขุดตีนตะขาบ จํานวน ๑ คัน  ขนาด ๑๕๐  แรงม้า ขอเชิญ 
   ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
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นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่กระผมได้เสนอญัตติเพ่ือขอความ 
เห็นชอบอนุญาตให้เทศบาลตําบลเชยีงเครือดําเนินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า 
เทศบาลตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลเชียงเครือ เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ในการดูแล ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๒ การกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  

(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมาการ
ประกาศกําหนด และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเขตเทศบาล  

กองช่าง เทศบาลตําบลเชียงเครือ จึงมีความจําเป็น ต้องดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จํานวน ๑ คัน 
เป็นรถขุดไฮดรอลิกชนิดตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า รถขุดชนิดนี้เป็นรถขุดที่ใช้สําหรับงาน
ขุด – ตักทํางานได้อย่างคล่องตัว มีสมรรถนะ และประสิทธิภาพสูง ลักษณะของบูมถูก
ออกแบบมาให้มีความแข็งแรงสูงสามารถขุดดินที่ อัดแน่นได้ดี มีบทบาทในงาน
ก่อสร้างและงานขุดลอกคลองทุกชนิด เป็นรถขุดที่ทํางานด้วย ระบบไฮดรอลิกทั้งหมด 
ง่ายต่อการควบคุม เหมาะสําหรับการใช้งานในพ้ืนที่ตําบลเชียงเครือ ที่มีดินลูกรัง เป็น
ส่วนใหญ่ โดยใช้ในการปฏิบัติงานบํารุงรักษา ซ่อมแซมคูระบายน้ํา แหล่งน้ํา ธนาคาร
น้ําใต้ดิน ขุดลอกผักตบชวา และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในสาธารณูปโภค ตลอดจนงาน
ด้านบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น และเป็นรองรับปริมาณงานที่
มากขึ้น ตลอดจนเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการบริการ
ประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานบํารุงรักษา ซ่อมแซมคูระบายน้ํา 

๒. เพ่ือใช้ในงานดูแล บํารุงรักษา สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

๓. เพ่ือใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย เช่นภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น 

๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน 

๕. เพ่ือรองรับงานที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึน  
 

เป้าหมาย 

จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า 
จํานวน ๑ คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒  
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โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่

กําหนดเป็นขนาดกําลังเครื่องยนต์ขั้นต่ํา 
๒. บุ้งกี๋และความสามารถ 

(๑) มีบุ้งก๋ีพร้อมฟันและ Side Cutter 
(๒) ความจุบุ้งกี้ไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลูกบาศก์เมตร 
(๓) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร 
(๔) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร 
(๕) มีระยะขุดสูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร 
(๖) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาท ี

๓. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ 

๔. ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic  หรือ Hydraulic  ตีนตะขาบแต่ละข้าง
สามารถขับเคลื่อนอิสระ 

๕. ระบบเครื่องล่าง 

(๑) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผลิต 

(๒) แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouse ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ 
มิลลิเมตร 

(๓) ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Triple Gauge)  ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ 
มิลลิเมตร 

(๔)  น้ําหนักใช้งาน (Operating Weight) น้ําหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๘,๐๐๐ 
กิโลเมตร 

๖. แรงฉุดลาก (Drawbar pull) แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ กิโลกรัม 

๗. ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ 
๘. หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass  
๙. อุปกรณ์ประกอบ 

๑. มิเตอร์บอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องยนต์ 
๒. เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 

๓. เกจ์บอกความดันน้ํามันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 

๔. เกจ์บอกความดันน้ํามันไฮดรอลิก 

๕. เกจ์บอกไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท 

๖. หมวกนิรภัย สําหรับพนักงานขับ ๒ ชุด 

๗. กระบอกอัดจาระบี ๑ ชุด 

๘. ไส้กรอกอากาศ จํานวน ๒ ชุด 

๙. ไส้กรอกทุกระบบ จํานวน ๖ ชุด  
๑๐. ชุดประแจบล็อกสําหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ 

มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จํานวน ๑ ชุด 
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๑๑.  ชุดประแจปากตายสําหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ 
มิลลิเมตร จํานวน ๑ ชุด 

๑๒.  เครื่องมือประจํารถ จํานวน ๑ ชุด 

๑๓.  มีสัญญาณและอุปกรณ์อ่ืนๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

๑๔.  หนังสือคู่มือจํานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบํารุงรักษา (Operation 
Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และ คู่มืออะไหล่ (Parts Book) 

หมายเหตุ : กําลังเครื่องยนต์ที่กําหนด จะกําหนดเป็นกําลังทั้งหมด ( Gross Power ) 
หรือกําลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel ) ซึ่งหักกําลังของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
ออกแล้วก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน “กําลังเครื่องยนต์ขั้นต่ํา” จึงสามารถ
เป็นได้ท้ังขั้นต่ําของกําลังทั้งหมด หรือกําลังสุทธิก็ได้งบประมาณ 

กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตีนตะขาบ 
ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จํานวนเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท                              
ระยะเวลาด าเนินการ  

   ประมาณ ๑๒๐ วันหลังจากคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลอนุมัติเงินกู้ 
 

แผนการด าเนินการโครงการ 

รายการ 
เดือนที่ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

๑. การท าสัญญากู้เงิน         

๒. จัดซื้อ ท าสัญญาซื้อขาย         

๓. ส่งมอบงาน และตรวจรับงาน         

๔. ขอรับเงินกู้และจ่ายเงินให้ผู้ขาย         

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.เทศบาลตําบลเชียงเครือ มีเครื่องใช้เครื่องมือในการบริการประชาชน ได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

๒.  สามารถรอรับงานที่ เ พ่ิมขึ้นได้อย่างดี  เช่นการบํารุ งรักษาแหล่งน้ํ าและ
สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
เมื่อประสบเหตุสาธารณภัยขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน 

๓. สามารถดําเนินการขุดลอกแหล่งน้ํา ตามโครงการธนาคารน้ําใต้ดินเพ่ือเก็บกักน้ําไว้
ใต้ดิน เพ่ือทําให้เกิดชุ่มชื้นในดิน และเก็บไว้ใช้หน้าแล้งเป็นอย่างดี เหมาะแก่การ
เพาะปลูก เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  
๔. สามารถดําเนินการตามนโยบายของจังหวัดที่สั่งการมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การขุดลอกหนองหาร ตลอดจนบริการพ้ืนที่ท้องถิ่นใกล้เคียงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
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รายรบัตามงบประมาณ
   ภาษอีากร
   ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
   รายได้จากทรัพย์สิน
   รายได้เบต็เตล็ด
   รัฐบาลจัดสรรให้
   เงินอดุหนุนท่ัวไป

รวม
รายรบันอกงบประมาณ
เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ/เงินอดุหนุนระบวัุตถปุระสงค์
  - ค่าเชา่บา้นครู
  - เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุรบคุลากรทางการศึกษา
  - กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น บ.เชยีงเครือ ม.14
  - กอ่สร้างระบบประปาหม้าน บ.โนนเบญ็ ม.11
  - ขยายเขตประประปา บ.เชยีงเครือ ม.14
  - บ ารุงรักษาถนนลาดยางเชยีงเครือ - ม.เกษตร (ฝ่ังซ้าย)
  - สนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน (Matching Fund)
  - ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนคุณภาพ DLIT
  - กอ่สร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเขม็โรงเรียนเทศบาล
  - กอ่สร้างประปาหมู่บา้นแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 - โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
  - กอ่สร้างถงัพกัน้ าส ารอง แบบถงัน้ าใสขนาด 100 ลูกบาศกเ์มตร 
  (ไม่ตอกเสาเขม็) บา้นเชยีงเครือ หมู่ท่ี 14
 - กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี 3
   บา้นดอนเชยีงบาลน้อย
 - ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้นบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี 14
 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัท์คอนกรีต หมู่ท่ี 14
 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัท์คอนกรีต รหสัทางหลวง
   สน.ถ 12-001 สายบา้นดอนเชยีงคูณ
 - กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์และสนามกฬีาบาสเกต็บอล
   บา้นดอนเชยีงคูณ หมู่ท่ี 5
 - กอ่สร้างศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และศูนย์บริการนักท่องเท่ียวต าบล
  เชยีงเครือ หมู่ท่ี 14

รวม

รวมรบัทัง้สิ้น

2,489,817.60         2,513,795.95         2,823,142.30          

แบบแสดงฐานะการคลัง
เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมอืง  จังหวัดสกลนคร
กูเ้พือ่....................................................................................

ฐานะการคลงั 2560 2561 2562

524,681.00           476,889.00           730,491.00            

2,145,573.30         1,254,977.80         1,324,405.40          
791,007.82           696,637.35           794,665.03            

82,354,778.09       88,536,734.77       92,331,038.79        

34,022,430.37       39,705,542.67       39,050,088.06        
42,381,268.00       43,888,892.00       47,608,247.00        

21,600.00             5,800.00                
3,885,506.79         

48,000.00             48,000.00              

2,088,000.00         
864,916.55           

2,563,871.31         
1,030,000.00         

3,588,009.35         
30,600.00              

96,400.00             
6,072,668.00         

2,330,000.00          
448,000.00            

1,871,400.00          
10,528,694.65       9,730,277.35         10,632,688.00        

1,740,000.00          

92,883,472.74       98,267,012.12       102,963,726.79      

488,888.00            
621,000.00            

3,049,000.00          

 
 

 
 
 



๙ 

 

 
 
 
 

รายจ่ายตามงบประมาณ
   งบกลาง
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
   ค่าตอบแทน
   ค่าใชส้อย
   ค่าวัสดุ
   ค่าสาธารณูปโภค
   เงินอดุหนุน
   ค่าครุภัณฑ์ 
   ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง
   รายจ่ายอืน่

รวม
รายจ่ายนอกงบประมาณ
เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ/เงินอดุหนุนระบวัุตถปุระสงค์
 - ค่าเชา่บา้นครู
 - เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุรบคุลากรทางการศึกษา
 - กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น บ.เชยีงเครือ ม.14
 - กอ่สร้างระบบประปาหม้าน บ.โนนเบญ็ ม.11
 - ขยายเขตประประปา บ.เชยีงเครือ ม.14
 - บ ารุงรักษาถนนลาดยางเชยีงเครือ - ม.เกษตร (ฝ่ังซ้าย)
 - สนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน (Matching Fund)
 -  ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนคุณภาพ DLIT
 - กอ่สร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเขม็โรงเรียนเทศบาล
 - กอ่สร้างประปาหมู่บา้นแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 - โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
  - กอ่สร้างถงัพกัน้ าส ารอง แบบถงัน้ าใสขนาด 100 ลูกบาศกเ์มตร 
  (ไม่ตอกเสาเขม็) บา้นเชยีงเครือ หมู่ท่ี 14
 - กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี 3
 - ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้นบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี 14
 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัท์คอนกรีต หมู่ที่ 14
 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัท์คอนกรีต รหสัทางหลวง
   สน.ถ 12-001 สายบา้นดอนเชยีงคูณ
 - กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์และสนามกฬีาบาสเกต็บอล
   บา้นดอนเชยีงคูณ หมู่ท่ี 5
 - กอ่สร้างศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และศูนย์บริการนักท่องเท่ียวต าบล
   เชยีงเครือ หมู่ท่ี 14

รวม
รวมรบัทัง้สิ้น

เงินฝากธนาคาร 30 กันยายน

      ลงชื่อ........................................... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ลงชื่อ.................................... ปลัดเทศบาล
              (นางรัตติยา  ตาวงษ)์      (นายทรงพล  เนื่องสิทธะ)

18,793,847.67       21,891,453.69       22,151,174.68        

 -2-

ฐานะการคลงั 2560 2561 2562

3,119,125.00         3,391,675.00         3,434,245.00          
7,099,794.24         7,825,046.98         8,445,423.30          

2,848,320.00         2,848,320.00         2,848,320.00          
20,655,452.88       22,605,273.01       24,115,848.05        

8,300,662.24         8,274,078.26         4,973,000.00          
1,487,480.00         232,450.00           2,119,610.00          

4,881,078.93         4,977,525.11         5,281,418.70          
749,025.67           854,752.48           877,542.67            

80,415,786.63       84,327,714.53       88,247,082.40       

12,466,000.00       11,412,140.00       13,985,500.00        
15,000.00             15,000.00             15,000.00              

21,600.00             5,800.00                
3,885,506.79         

48,000.00             48,000.00              

2,088,000.00         
864,916.55           

2,563,871.31         
1,030,000.00         

3,588,009.35         

488,888.00            
2,330,000.00          

96,400.00             
6,072,668.00         

3,049,000.00          

621,000.00            

28,631,829.40       34,410,354.91       44,628,889.07       
90,944,481.28       94,057,991.88       98,879,770.40        

30,600.00              

448,000.00            

1,871,400.00          
10,528,694.65       9,730,277.35         10,632,688.00        

1,740,000.00          



๑๐ 

 

 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯได้ชี้แจงต่อท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือไม่ครับ 
 

นายมานิต  ครุฑตําคํา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร กระผม นายมานิต ครุฑตําคํา สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ  เขต ๒ ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลเชียงเครือได้ขอความเห็นชอบจากสภาฯในการที่กู้ 

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพ่ือกูเ้งินซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จํานวน 
๑ คัน นั้น กระผมเห็นว่าเมื่อซื้อรถขุดตีนตะขาบ แล้วจะต้องซื้อรถลากอีกเพราะ
ไม่อย่างนั้นแล้วรถไม่ออกงานไม่ได้ และจะต้องจ้างพนักงานขับรถเพ่ิมอีกเช่นกัน 
อาจจะทําให้เทศบาลตําบลเชียงเครือเพ่ิมภาระในด้านการเงินมากขึ้นอีกท้ังเทศบาล
ตําบลเชียงเครือยังเป็นหนี้ธนาคารอีกเห็นว่ายังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อครับ 

 
นางเทวรัตน์ สาขามุละ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ดิฉัน นางเทวรัตน์  สาขามุละ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ  เขต ๑  สืบเนื่องจากการที่นายกเทศมนตรีฯได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบในการกู้ 

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือใช้ในการซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า 
จํานวน ๑ คัน ดิฉันเห็นว่าไม่มีความจําเป็น เนื่องจากว่าในกรณีท่ีมีความจําเป็น
เทศบาลตําบลเชียงเครือ ก็สามารถท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีรถ
ดังกล่าวได้อยู่แล้ว และที่ผ่านมาเทศบาลตําบลเชียงเครือก็ได้รับการสนับสนุนมาโดย
ตลอดไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดสกลนคร และสํานักงานป้องกันบรรเทาสาธารภัยเขต ๗ ด้วยดีเสมอมาจึงไม่มี
ความจําเป็นต้องซื้อ 

 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลเชียงเครือได้ชีแจงต่อที่ประชุมในกรณีท่ีมีสมาชิกได้ 

อภิปรายถึงความไม่จําเป็นในการที่จะกู้เงินซื้อรถดังกล่าว 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่มีสมาชิกท่านมานิต ครุฑตําคํา  

สมาชิกสภาเขต ๒ และท่านเทวรัตน์ สาขามุละ สมาชิกสภาฯเขต ๑ ได้อภิปรายถึง
ความไม่จําเป็นนั้น กระผมของชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ 
๑. กรณีท่ีเทศบาลตําบลเชียงเครือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รถขุด

ตีนตะขาบนั้นต้องใช้เวลานานกวาจะอนุมัติรถให้เทศบาล 
๒. เมื่อนํารถมาแล้วเทศบาลเป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 

ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถเป็นต้น 
๓. เกิดความล่าช้าในการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
๔. เทศบาลตําบลเชียงเครือมีพ้ืนที่ติดกับหนองหาร ซึ่งมีความจําเป็นเป็นอย่างมากใน

การช่วยเหลือประชาชน ทั้งในเรื่องปัญหาน้ําท่วม ปัญหาภัยแล้งก็สามารถใช้รถ
ดังกล่าวในการขดุบ่อและเปิดทางน้ําได้ทันท้วงที่ ดังที่เราได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ที่ผ่านมาท่ีเกิดน้ําท่วมในปีพ.ศ.๒๕๖๐ และปัญหาภัยแล้งที่จะตามมาใน
อนาคต 

 
 



๑๑ 

 

กระผมเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างมาท่ีเทศบาลตําบลเชียงเครือจะต้องมีขุดตีนตะขาบ
ไว้ใช้งานเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนได้อย่าง
รวดเร็ว 

 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปราย 
   เพ่ิมเติมหรือไม่ ถา้ไม่ท่านใดที่จะอภิปรายในญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบให้ 
   เทศบาลตําบลเชียงเครือกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือดําเนินการตาม 
   อํานาจหน้าที่และกิจการในเทศบาลตําบลเชียงเครือ จํานวนเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
   ซื้อครุภัณฑ์ประเภท รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐  แรงม้าจํานวน ๑ คัน   
    

   เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว   
   จึงขอมติในที่ประชุมฯขอความเห็นชอบให้ 
   เทศบาลตําบลเชียงเครือกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือดําเนินการตาม 
   อํานาจหน้าที่และกิจการในเทศบาลตําบลเชียงเครือ จํานวนเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
   ซื้อครุภัณฑ์ประเภท รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐  แรงม้าจํานวน ๑ คัน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   ๙  เสียง 

ไม่เห็นชอบ  ๒   เสียง 
งดออกเสียง   ๑ เสียง 

   เป็นอันว่าสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือมีมติเห็นชอบให้ 
   เทศบาลตําบลเชียงเครือกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือดําเนินการตาม 
   อํานาจหน้าที่และกิจการในเทศบาลตําบลเชียงเครือ จํานวนเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
   ซื้อครุภัณฑ์ประเภท รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐  แรงม้าจํานวน ๑ คัน   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
สมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ีจะหารือข้อราชการ ขอปิดการประชุม 
  เวลา  ๑๒.๔๕ น 
ปิดการประชุม 
 

(ลงชื่อ)                
              (นายณัฏฐนันท์  พลนิโคตร) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
                    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
     
 

(ลงชื่อ)              
                      (นายชัยทัด  สายแก้ว ) 
                         ประธานสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


