
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๒ 
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วันที่    ๑๒     เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์ อบต. รุ่นที่ ๓) 

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

ผู้มาประชุม 
๑.นายชัยทัด  สายแก้ว  ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๒.นายหนูสินธิ ์  สังครุฑ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๓.นายมานิต      ครุฑต าค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๔.นายส าพันธุ์    โคตรรวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๕.นางไกรษร    อุปศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๖.นายอัมพร    แสนบรรดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๗.นายอ านวย    โสบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๘.นางอุทุมพร  เติมทานาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๙.นางเทวรัตน์    สาขามุละ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๐.นายประเชิญ   ขวัญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๑.นางประทีป    ลาดบาศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๒.นายสมเกียรติ  แสนแพงพัด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
๑๓.นายณัฏฐนันท์   พลนิโคตร  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นายชัย  สุริรมย์   นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
 ๒.นายประเวช  ไชยฮาด   รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
 ๓.นายไพบูลย์  ไกรษรวงค์  รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
 ๔.นายดานัยกร  พรมพันธุ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 ๕. นายวรวิทย ์  วภักดิ์เพชร  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๖. นายทรงพล  เนื่องสิทธะ  ปลัดเทศบาล  
 ๗.นายยุทธ์ศักดิ์  กุลสานต์  รองปลัดเทศบาล 

๘. นายธีระพงษ์  ขาวประภา  หัวหน้าส านักปลัด 
 ๙.นางรัตติยา    ตาวงษ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รรก.ผอ.กองคลัง 
 ๑๐.นางสมปอง  ข่วงทิพย์  ผู้อ านวยการกองช่าง 



๒ 

 

 ๑๑.นางอรอุมา  วันสวัสดิ ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 ๑๒.นางอินทรา  ศรีละวัลย์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๓. นางอรทัย  เมาะราษี  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 ๑๔ นายวสันต์    จันทร์สุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 ๑๕ นายธีรยุทธ  กุลสละ   หน.ฝ่ายการโยธา 
 ๑๖ นางสาววัลภา พรมบรรดิษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๗ นางกุลธิดา  ราษฎ์เหนือ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๘ นางสาวนิติยา   เขจรไชย  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 ๑๙ นางวีนัส  ประสุนิงค์  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน สภาเทศบาล  ไม่มี 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เรื่องเดิม     
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓  วันที่   ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
เชียงเครือ  (อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่  ๓) 

 

   ข้อเท็จจริง 
ส านักงานเลขานุการสภา ฯ  ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว  ให้สมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ  ได้ตรวจสอบพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
 
ข้อเสนอ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม รับรอง  ๑๑  เสียง 

งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓   
วันที่   ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ   
(อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่  ๓) 

 

 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาถึงการโอน 
เงินงบประมาณรายจายในหมวด  คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ท าใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอ านาจอนุมัติ ของ
สภาทองถิ่นนั้น ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม 

 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายชัย  สุริรมย์  

๑. ญัตติ พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
   เพื่อโอนเพิ่มในรายการที่จ าเป็นต้องจ่าย ดังรายการต่อไปนี้ 

    

เหตุผลความจ าเป็นในการโอนงบประมาณ 
   ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(กท.) ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเชียง 
   เครือ ยุบเลิก กองส่งเสริมการเกษตร ยุบเลิกต าแหน่งผู้อ านวยการกองเกษตร 
   (นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น) จ านวน ๑ อัตรา และยุบเลิกหัวหน้าฝ่ายส่งเสริม 
   การเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)จ านวน ๑ อัตรา  โดยให้ตัดโอน 
   ภารกิจและอัตราก าลังต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร ๑ อัตรา ให้ส านักปลัดเทศบาล 
   รับผิดชอบในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ซ่ึงตาม 
   เทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้ตั้ง 
   งบประมาณประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ไว้ 
   ในแผนงานเคหะและชุมชน  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารและปรังปรุงโครงสร้างส่วน 
   ราชการและอ านาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง     จึงขอเสนอให้สภาฯ  
   พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งในแผนงานการเกษตร  งาน 
   ส่งเสริมการเกษตร  หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
   เป็นจ านวนเงิน ๒๘,๕๐๐ บาท 
    

   ข้อเสนอ 
       เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯที่ 

เกี่ยวข้อง  
    

   ข้อกฎหมาย 
       ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและ 
   แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
   ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอน         
   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
   ๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่  
   ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม 
   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๔ 

 

   พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
   เพื่อโอนเพิ่มในรายการ        ที่จ าเป็นต้องจ่าย ดังรายการต่อไปนี้ 

โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน        หมวด  ค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รายการ  เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 
     ตั้งไว้       ๒๘,๕๐๐.-     บาท   
งบประมาณ  คงเหลือก่อนโอนลด    จ านวน    ๒๘,๕๐๐.-     บาท 
โอนลด        จ านวน    ๒๘,๕๐๐.-     บาท 
งบประมาณ  คงเหลือหลังโอนลด    จ านวน         -      บาท 

  งบประมาณท่ีต้องโอนลดทั้งสิ้น  ๒๘,๕๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม 
แผนงานการเกษตร           งานส่งเสริมการเกษตร  
งบลงทุน         หมวด  ค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รายการ  เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 
     ตั้งไว้             -          บาท   
งบประมาณ  คงเหลือก่อนโอนลด    จ านวน           -          บาท 
โอนเพิ่ม        จ านวน    ๒๘,๕๐๐.-     บาท 
งบประมาณ  คงเหลือหลังโอนเพิ่ม    จ านวน    ๒๘,๕๐๐.-      บาท 

  งบประมาณท่ีต้องโอนเพ่ิมทั้งสิ้น  ๒๘,๕๐๐บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

ประธานสภา  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติเสนอต่อที่ประชุมสภาฯนั้นมีท่านใดที่จะอภิปราย 
หรือไม่ หากไม่มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม และขอมติที่ประชุมฯ 

 

มติที่ประชุม  ญัตติที่ประชุมเรื่องการพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

   เพื่อโอนเพิ่มในรายการ        ที่จ าเป็นต้องจ่าย ดังรายการต่อไปนี้ 
โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน        หมวด  ค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รายการ  เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 
     ตั้งไว้       ๒๘,๕๐๐.-     บาท   
งบประมาณ  คงเหลือก่อนโอนลด    จ านวน    ๒๘,๕๐๐.-     บาท 
โอนลด        จ านวน    ๒๘,๕๐๐.-     บาท 
งบประมาณ  คงเหลือหลังโอนลด    จ านวน         -      บาท 

  งบประมาณท่ีต้องโอนลดทั้งสิ้น  ๒๘,๕๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม 
แผนงานการเกษตร           งานส่งเสริมการเกษตร  
งบลงทุน         หมวด  ค่าครุภัณฑ์   



๕ 

 

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รายการ  เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 
     ตั้งไว้             -          บาท   
งบประมาณ  คงเหลือก่อนโอนลด    จ านวน           -          บาท 
โอนเพิ่ม        จ านวน    ๒๘,๕๐๐.-     บาท 
งบประมาณ  คงเหลือหลังโอนเพิ่ม    จ านวน    ๒๘,๕๐๐.-      บาท 

  งบประมาณท่ีต้องโอนเพ่ิมทั้งสิ้น  ๒๘,๕๐๐บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ    ๑๑   คน 
      ไม่อนุมัติ        - คน 
      งดออกเสียง    ๑ คน 
 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาถึงการโอน 

เงินงบประมาณรายจายในหมวด  คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ท าใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอ านาจอนุมัติ ของ
สภาทองถิ่นนั้น ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม 

 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายชัย  สุริรมย์ 
 

๒. ญัตติ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
   ดังรายการต่อไปนี้ 

    
เหตุผลความจ าเป็นในการโอนงบประมาณ 
เนื่องจากเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ รายการไม้ชักฟิวส์แรงสูง หน้า 149 นั้น ได้
ก าหนดคุณลักษณะไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

            ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ          ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น       

 



๖ 

 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (เดิม) 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
ไมช้ักฟิวส์แรงสูง   จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ชักฟิวส์แรง
สูง แบบ 3 ท่อน ขนาด  1 1/2 " ยาว 8 ฟุต จ านวน 2 ท่อน และ
ขนาด 1 1/4 " ยาว 8 ฟุต จ านวน 1 ท่อน ท าจากฉนวนไฟฟ้า Epoxiglass  ภายใน
บรรจุอัดด้วยสาร Plastic โฟม เพ่ือป้องกันความชื้นและเพ่ิมความแข็งแรง มี
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตาม
มาตรฐาน ASTM.F711 & OSHA Standard Test, IEC 855/85 100KV./Foot/ 5 
Minite ส่วน Switch Head เป็นโลหะจาก Case Bronze มีความแข็งแรงทนทานต่อ
การปฏิบัติงานสับและชักสวิทช์ไฟในระบบไฟฟ้าแรงสูงและเพ่ือความปลอดภัย
สูงขึ้น ขณะปฏิบัติงานในสภาวะความชื้นสูง    (กองช่าง) 
    -ตั้งตามราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ ที่จะซื้อไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

    
   ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ใหม่) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
ไมช้ักฟิวส์แรงสูง  จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ชักฟิวส์แรง
สูง แบบ 3 ท่อน ขนาด  1 1/2 " ยาว 8 ฟุต จ านวน 1 ท่อน และ
ขนาด 1 1/4 " ยาว 8 ฟุต จ านวน 2 ท่อน ท าจากฉนวนไฟฟ้า Epoxiglass  ภายใน
บรรจุอัดด้วยสาร Plastic โฟม เพ่ือป้องกันความชื้นและเพ่ิมความแข็งแรง มี
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตาม
มาตรฐาน ASTM.F711 & OSHA Standard Test, IEC 855/85 100KV./Foot/ 5 
Minite ส่วน Switch Head เป็นโลหะจาก Case Bronze มีความแข็งแรงทนทานต่อ
การปฏิบัติงานสับและชักสวิทช์ไฟในระบบไฟฟ้าแรงสูงและเพ่ือความปลอดภัย
สูงขึ้น ขณะปฏิบัติงานในสภาวะความชื้นสูง    (กองช่าง) 
 -  ตั้งตามราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ ที่จะซื้อไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

ประธานสภา  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติเสนอต่อที่ประชุมสภาฯนั้นมีท่านใดที่จะอภิปราย 
หรือไม่ หากไม่มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมขอมติที่ประชุมฯ 
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มติที่ประชุม   ญัตติที่ประชุมเรื่องการค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (เดิม) 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
ไมช้ักฟิวส์แรงสูง   จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ชักฟิวส์แรง
สูง แบบ 3 ท่อน ขนาด  1 1/2 " ยาว 8 ฟุต จ านวน 2 ท่อน และ
ขนาด 1 1/4 " ยาว 8 ฟุต จ านวน 1 ท่อน ท าจากฉนวนไฟฟ้า Epoxiglass  ภายใน
บรรจุอัดด้วยสาร Plastic โฟม เพ่ือป้องกันความชื้นและเพ่ิมความแข็งแรง มี
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตาม
มาตรฐาน ASTM.F711 & OSHA Standard Test, IEC 855/85 100KV./Foot/ 5 
Minite ส่วน Switch Head เป็นโลหะจาก Case Bronze มีความแข็งแรงทนทานต่อ
การปฏิบัติงานสับและชักสวิทช์ไฟในระบบไฟฟ้าแรงสูงและเพ่ือความปลอดภัย
สูงขึ้น ขณะปฏิบัติงานในสภาวะความชื้นสูง    (กองช่าง) 
    -ตั้งตามราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ ที่จะซื้อไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

    
   ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ใหม่) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
ไมช้ักฟิวส์แรงสูง  จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ชักฟิวส์แรง
สูง แบบ 3 ท่อน ขนาด  1 1/2 " ยาว 8 ฟุต จ านวน 1 ท่อน และ
ขนาด 1 1/4 " ยาว 8 ฟุต จ านวน 2 ท่อน ท าจากฉนวนไฟฟ้า Epoxiglass  ภายใน
บรรจุอัดด้วยสาร Plastic โฟม เพ่ือป้องกันความชื้นและเพ่ิมความแข็งแรง มี
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตาม
มาตรฐาน ASTM.F711 & OSHA Standard Test, IEC 855/85 100KV./Foot/ 5 
Minite ส่วน Switch Head เป็นโลหะจาก Case Bronze มีความแข็งแรงทนทานต่อ
การปฏิบัติงานสับและชักสวิทช์ไฟในระบบไฟฟ้าแรงสูงและเพ่ือความปลอดภัย
สูงขึ้น ขณะปฏิบัติงานในสภาวะความชื้นสูง    (กองช่าง) 
 -  ตั้งตามราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ ที่จะซื้อไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ    ๑๑   คน 
   ไม่อนุมัติ        - คน 
   งดออกเสียง    ๑ คน 

 



๘ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ีจะหารือข้อราชการ ขอปิดการประชุม 
  เวลา  ๑๒.๐๐ น 
 
 
ปิดการประชุม 

 
(ลงชื่อ)                

              (นายณัฏฐนันท์  พลนิโคตร) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
                    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)              

                      (นายชัยทัด  สายแก้ว ) 
                         ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


