
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยวิสามัญ สมัยทีห่นึ่ง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันจันทร์  ที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

**************** 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอินตา สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาล อินตา  สุวรรณการ  
2 นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี รองประธานสภาเทศบาล ฐาณัฐพงษ์  อินศรี  
3 นายอินถา  มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
4 นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
5 นายบุญสอน  ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
6 นายกิตติพิชญ์ มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพิชญ์ มะโนค า  
7 นายสุค า  สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุค า สุวรรณ์  
8 นายสมเกียรติ หวายค า เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมเกียรติ หวายค า  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ด ารงศักดิ์ ขวัญชัย  
2 นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า สมชาย ขวัญชัย  
3 นายอานนท์  วงษารัตน์ รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า อานนท์  วงษารัตน์  
4 นายตา  ภิราษร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตา ภิราษร  
5 นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดสภาเทศบาล ประสงค์  เมืองมูล  
6 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
7 นายสมศักดิ์  นันทะชัย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สมศักดิ์  นันทะชัย  
8 นายณัฎฐสิทธิ์ เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฎฐสิทธิ์ เครือวงค์  
9 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  

10 นางมลิกา   เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง มลิกา   เกตุแก้ว  
11 นายพินิจพล  พรมวงค์ รักษาการ ผอ.สถานศึกษา พินิจพล  พรมวงค์  
12 นางสาวรัตติกาล  แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล  แสนอินทร์  
13 นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ถวิล   เมืองสิงห์  
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  10.0๐ น. 

นายพินิจพลฯ   - เมื่อครบองค์ประชุม เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ท่านอินตา สุวรรณการ ได้จุด
เทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เพ่ือเปิดการประชุมครับ 

ประธานสภา  - เรียนนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร เลขานุการสภาสมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิด
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 วัน
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า
แห่งนี้ ระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา   1.1 เรื่อง ตามหนังสืออ าเภอแม่ลาวที่  ชร 0023.17/2686 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562
และตามประกาศอ าเภอแม่ลาวเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ขอให้นายอ าเภอแม่ลาวเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยมีเหตุจ าเป็นเพ่ือให้สภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้  

๑. การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

๒. การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

๓. การขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 

๔. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕62 

๕. การขออนุมัติกันเงิน โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

๖. การขออนุมัติกันเงิน โครงการตามการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

และข้อราชการอ่ืนที่จ าเป็น นั้น ผู้ว่าราชการเชียงราย โดยอ าเภอแม่ลาว พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเรียก 
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า  จึงอาศัย
อ านาจความในมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที ่14 ) พ.ศ.2562 ประกอบกับค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 7168/2561 – 
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ประธานสภา   - ลงวันที่ 18  ตุลาคม 2561  เรื่องการมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด และนายอ าเภอ
ปฏิบัติการแทน นายอ าเภอแม่ลาว จึงเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ. 2561 มี
ก าหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอ าเภอแม่ลาว ปฏิบัติราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  

                         1.2 ตามหนังสือ ที่ ชร 54401/746  ลงวันที่ 26  กันยายน  2562 เรื่องการมอบหมาย
ให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลง แทน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามที่ เทศบาลต าบล        
ป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จะได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่
หนึ่ง ขึ้น ในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า ชั้น 3 
นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗                   
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๖ ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุม
แล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น   
ถ้าผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รอง
ผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจงหรือแถลงแทน
ก็ได้ ดังนั้น จึงมอบหมายผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทนดังนี้ 

 

  1.เรื่อง การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
- กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  11 โครงการ 

  1.1 มอบนายสมชาย    ขวัญชัย       รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
1.2  มอบนายประสงค์   เมืองมูล      ปลัดเทศบาล 
1.3  มอบนางวาสนา    นันตะกูล     ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
1.4  มอบนายสมศักดิ์    นันทะชัย    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.5  มอบนายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์    ผู้อ านวยการกองช่าง 
1.6  มอบนายพินิจพล    พรมวงศ์    รักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1.7  มอบนางมลิกา      เกตุแก้ว      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
1.8 มอบนายวิรัตน์     หนุ่มรักชาติ      หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

2.เรื่อง ขอความเห็นชอบรับบริจาคทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์) 
2.1  มอบนายสมชาย    ขวัญชัย       รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
2.2  มอบนายประสงค์   เมืองมูล      ปลัดเทศบาล 
2.3  มอบนางวาสนา    นันตะกูล     ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
2.4  มอบนายวิรัตน์     หนุ่มรักชาติ      หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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ประธานสภา    -  ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้
อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทน โดยสามารถให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้            
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 2 
ประจ าปี  พ.ศ. 2562  วัน พุธที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ประธานสภา - ตามที่ทางฝ่ายเลขานุการสภา ได้จัดส่งเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ทางสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้ตรวจสอบ ทบทวน อ่านก่อนเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น ตั้งแต่วันที่ 24 
เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ฉะนั้นที่ประชุมสมาชิกทุกท่านได้อ่าน ทบทวนแล้ว ประสงค์จะขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ กรุณาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการสภาแจ้งให้
เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาด าเนินการแก้ไข ให้ถูกต้อง หากมีการแก้ไข  สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาการแก้ไขเพ่ิมเติม ผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมโดยการ  ยกมือ การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2562 วันพุธ ที ่28  สิงหาคม พ.ศ. 2562 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
ผ่านมา ขอมติโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  8  เสียง , งดออกเสียง  - คน  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.1  เรื่อง การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

        3.1.1  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  11  โครงการ 

ประธานสภา    - ระเบียบวาระที่  3.1 เรื่องการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕62 ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561   หมวด 5 การกันเงิน  ตามข้อ 57 ข้อ 58   
ให้การวางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดก่อนสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน 
เว้นแต่มีเหตุผลสมควร ผู้บริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา ยื่นขอกันเงินได้ไม่เกินวัน- 
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ประธานสภา    - สุดท้ายของปีนั้น ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาได้ชี้แจง 

นายสมเกียรติฯ   - เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน อนุญาตชี้แจงตามที่ท่าน
ประธานสภาได้มอบหมาย ตามวาระที่ 3.1 เรื่องการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561   หมวด 5 การกันเงิน ผมขออนุญาตให้ท่านประธานสภา ให้ทางฝ่าย
บริหารด าเนินการชี้แจงต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภา    - ขอบคุณเลขานุการสภาที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ต่อไปให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62           
ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน              
11 โครงการ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้น าเสนอเชิญครับ 

นายสมชายฯ      -เรียนประธานสภาสมาชิกสภาทุกท่าน ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ตามระเบียบวาระที่ 3 เพ่ือพิจารณา 
3.1.1  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  11  โครงการ ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้  
เพ่ือขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  11  โครงการ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี             
กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอ่สร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น - 
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นายสมชายฯ      -แล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  กรณี

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงิน
ตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบล       
ป่าก่อด า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4         
พ.ศ.256 ข้อ 59  จึงขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 11 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  10.00  เมตร  สูง  3.25  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล          
ป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.36/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน 274,000. -บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน-) 

                2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อด า  
อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  กว้าง  0.30  เมตร  ยาว  265.00  เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.39/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  650,000. -บาท (-หกแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน-) 

                 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  6/2  (ฝั่งตะวันออก)               
หมู่ที่  8  ต.ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  กว้าง  0.30  เมตร  ยาว  205.00  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.51/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  495,000.-
บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

                 4. โครงการก่อสร้างเวทีพร้อมผนังฉากหลัง  บริเวณตลาดกลาง  เทศบาลต าบลป่ากอด า  
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  17.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ 
ปกด.63/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  150,000.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

                 5. โครงการก่อสร้างห้องน้ าตู้ยามบริการประชาชนป่าก่อด า หมู่ที่ 10  ต.ป่าก่อด า           
อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  4.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.45/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  135,000.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน-) 
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นายสมชายฯ      -  6. โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศาลาประชาธิปไตย  หมู่ที่  9  ต.ป่าก่อด า            
อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  พ้ืนที่หลังคาไม่น้อยกว่า  60.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.44/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  119,000.-บาท (-หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) 

                            7. โครงการก่อสร้างติดตั้งรางระบายน้ าฝนบริเวณศาลาประชาธิปไตย  หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า         
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  ขนาด  8  นิ้ว  ยาว  46.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่า
ก่อด า  เลขท่ี ปกด.38/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  49,000.-บาท (-สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) 

              8. โครงการก่อสร้างติดตั้งรางระบายน้ าฝนสังกะสี  กว้าง  8  นิ้ว  หลังคาชั้น  2  
ส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ยาว  83.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อ
ด า  เลขที่ ปกด.62/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  60,000.-บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-)  

                             9. โครงการปรับพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาธิปไตย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 12                
ต.ป่าก่อด า   อ.แม่ลาว   จ.เชียงราย  กว้าง  11.00  เมตร  ยาว  12.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  
หรือให้ได้ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  132.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล    
ป่ากอ่ด า  เลขท่ี ปกด.40/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  45,000.-บาท (-สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

                10. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80  เมตร  พร้อมบ่อ
พักและถมดินหลังท่อ  ถนนสายหลัก  หมู่  7  ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  ระยะทาง  100.00  
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.65/2561 งบประมาณราคา       
เป็นเงิน  495,000.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

                              11.  โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00  เมตร  พร้อม
บ่อพักดินและถมดินหลังท่อ ยาว 70.00  เมตร ล าเหมืองเดิม  (หลงน้ าลาวฝั่งตะวันตกทางทิศใต้)           
หมู่ที่  8 ต.ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว   จ.เชียงราย  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ 
ปกด.52/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  493,000.-บาท  (-สี่แสนเก้าหมืน่สามพันบาทถ้วน-) 

                   ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า            
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้ ขอบคุณครับท่านประธาน  
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ประธานสภา    - ในนามสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ชี้แจงแถลงการณ์เกี่ยวกับการ
เสนอญัตติต่อสภา เพ่ือขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2562 ดังนั้นในที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเชิญครับ สมาชิกสภาท่านไหนมี
ข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่ ในเมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่มีผู้ใจ
อภิปราย ให้ความเห็นต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ต่อไปจะเป็นขั้นตอนให้ค าพิจารณาขอความเห็นชอบ 
ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยผมจะขอมติทีละโครงการ 
ตามที่คณะผู้บริหารได้น าเสนอขออนุมัติเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อสภาทีละโครงการ โดยเริ่มจาก
โครงการ 1 ถึงโครงการที่ 11 และจะขอมติเห็นชอบเป็นรายข้อ ตามล าดับที่ประชุมเข้าใจตรงกันนะครับ 

                         1. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  10.00  เมตร  สูง  3.25  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.36/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน 274,000. -บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน-)  ดังนั้น สมาชิกสภาท่านไหนเห็นควรให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
62 สภาจึงขอมติโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน    

ประธานสภา    -2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อด า  
อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  กว้าง  0.30  เมตร  ยาว  265.00  เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.39/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  650,000. -บาท (-หกแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน-) สมาชิกสภาท่านไหนเห็นควรให้กันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62         
จึงขอมติโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน  

ประธานสภา    -3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  6/2  (ฝั่งตะวันออก)               
หมู่ที่  8  ต.ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  กว้าง  0.30  เมตร  ยาว  205.00  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.51/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  495,000. -
บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) สมาชิกสภาท่านไหนเห็นควรให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62         จงึขอมติโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน  

 



- ๙ - 

 

ประธานสภา    -4. โครงการก่อสร้างเวทีพร้อมผนังฉากหลัง  บริเวณตลาดกลาง  เทศบาลต าบลป่ากอด า  
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  17.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่  
ปกด.63/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  150,000.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) สมาชิกสภา
ท่านไหนเห็นควรให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  จึงขอมติโดยการยกมือพ้น
เหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน  

ประธานสภา    - 5. โครงการก่อสร้างห้องน้ าตู้ยามบริการประชาชนป่าก่อด า หมู่ที่ 10  ต.ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  4.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
เลขที่ ปกด.45/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  135,000.-บาท(-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
สมาชิกสภาท่านไหนเห็นควรให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  จึงขอมติโดย
การยกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน  

ประธานสภา    -  6. โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศาลาประชาธิปไตย  หมู่ที่  9  ต.ป่าก่อด า            
อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  พ้ืนที่หลังคาไม่น้อยกว่า  60.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.44/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  119,000. -บาท(-หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) สมาชิกสภาท่านไหนเห็นควรให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62         จงึขอมติโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน  

ประธานสภา    - 7. โครงการก่อสร้างติดตั้งรางระบายน้ าฝนบริเวณศาลาประชาธิปไตย  หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า          
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  ขนาด  8  นิ้ว  ยาว  46.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่า
ก่อด า  เลขที่ ปกด.38/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  49,000. -บาท(-สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) 
สมาชิกสภาท่านไหนเห็นควรให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  จึงขอมติโดย
การยกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน  

 

 

 



- ๑๐ - 

 

ประธานสภา    - 8. โครงการก่อสร้างติดตั้งรางระบายน้ าฝนสังกะสี  กว้าง  8  นิ้ว  หลังคาชั้น  2  ส านักงาน
เทศบาลต าบลป่าก่อด า  ยาว  83.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ 
ปกด.62/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  60,000.-บาท(-หกหมื่นบาทถ้วน-) สมาชิกสภาท่านไหน
เห็นควรให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จึงขอมติโดยการยกมือพ้นเหนือ  
ศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน  

ประธานสภา    - 9. โครงการปรับพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาธิปไตย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 12                
ต.ป่าก่อด า   อ.แม่ลาว   จ.เชียงราย  กว้าง  11.00  เมตร  ยาว  12.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  
หรือให้ได้ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  132.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล    
ป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.40/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  45,000. -บาท(-สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
สมาชิกสภาท่านไหนเห็นควรให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  จึงขอมติโดย
การยกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน  

ประธานสภา    - 10. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80  เมตร  พร้อมบ่อพัก
และถมดินหลังท่อ  ถนนสายหลัก  หมู่  7  ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  ระยะทาง  100.00  
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.65/2561 งบประมาณราคา       
เป็นเงิน  495,000.-บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) สมาชิกสภาท่านไหนเห็นควรให้กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จึงขอมติโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน  

ประธานสภา    - 11.  โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00  เมตร  พร้อมบ่อ
พักดินและถมดินหลังท่อ ยาว 70.00  เมตร ล าเหมืองเดิม  (หลงน้ าลาวฝั่งตะวันตกทางทิศใต้)  หมู่ที่  8         
ต.ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว   จ.เชียงราย  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.
52/2561 งบประมาณราคาเป็นเงิน  493,000.-บาท  (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) สมาชิกสภา
ท่านไหนเห็นควรให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  จึงขอมติโดยการยกมือพ้น
เหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน  

 

 



- ๑๑ - 

 

ประธานสภา   - ก่อนที่จะเข้าสู่วาระท่ี 3.2 จึงขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ได้เห็นความส าคัญในญัตติการ
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ของท่านนายกเทศมนตรีต าบล         
ป่าก่อด า   ทั้งนี้เพ่ือจะได้น าไปพิจารณาเบิกจ่ายกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 11 โครงการ  

ระเบียบวาระที่ 3.2  เรื่อง การขอความเห็นชอบรับบริจาคทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์)  

                                   จ านวน 8 เครื่อง 

- ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 5  เครื่อง 

- กองการศึกษา  จ านวน  3  เครือ่ง  

ประธานสภา    - ต่อไปเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจง   

นายสมชาย         - เรียนประธานสภาสมาชิกสภาทุกท่าน ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ด้วยคณะผู้บริหารขอเสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์)            
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญญชีกลาง ที่ 
กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฎิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560  

นายสมชาย         - เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติด
พันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับบริจาคจาก    
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที .เค.ซัพพลาย เชียงราย ได้บริจาคให้กับส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า                 
เป็นหน่วยงานดังนี้  ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 5 เครื่อง และกองการศึกษา จ านวน 3 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 8 เครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังกล่าวมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในเทศบาลต าบลป่าก่อด า และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอขอให้สภาเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาค 
เครื่องปริ๊นเตอร์ จ านวน 8 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอญัตติ
ดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ขอชี้แจงในรายละเอียดเพียงเท่านี้ก่อนครับท่านประธาน 

 

 



- ๑๒ - 

 ประธานสภา    -ในนามประธานสภา จึงขอขอบคุณทางคณะบริหารได้ชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ
รับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์) จ านวน 8 เครื่อง ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 5 เครื่อง 
และกองการศึกษา จ านวน 3 เครื่อง ดังนั้น ที่ประชุมมีสมาชิกสภาท่านไหน มีข้อสงสัยจะสอบถาม          
เชิญสอบถามได้ครับ  

นายสมเกียรติฯ   - เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายสมเกียรติ  หวายค า
ขออนุญาตสอบถามไปยังฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์) ผมอยากทราบว่า
จะต้องมีภาระผูกพันเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ทางร้านให้มาเลย หรือมีระยะประกัน 1 ปี  หรือ 2 ปี            
หากว่าเทศบาลไม่ใช้ตามระยะที่ทางร้านก าหนด การซ่อมบ ารุงหรือได้มาเป็นของเทศบาลเลย ต้องมีการ
จ่ายเงินเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรครับ ผมขออนุญาตสอบถามในเรื่องนี้ครับ เกี่ยวกับระยะเวลาในการใช้งาน
ครับขอบคุณครับ  

ประธานสภา    - เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจง เพิ่มเติมครับ 

นายสมชาย         - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ในการบริจาคพัสดุหรือครุภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น กรณี
ของเครื่องปริ๊นเตอร์ ที่ เรารับบริจาคครั้งนี้ ความหมายของการรับบริจาค  คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
ที.เค.ซัพพลาย เชียงราย ยินดีที่จะบริจาคเครื่องปริ๊นเตอร์ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค าว่าภาระผูกพัน
ในการรับบริจาค ค าว่าภาระผูกพันคือ หลังจากเทศบาลรับบริจาคแล้ว 1.สามารถตั้งงบประมาณรองรับ
ค่าไฟฟ้า 2.สามารถตั้งงบประมาณรองรับวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องปริ๊นเตอร์ เช่น หมึก หรือกระดาษ 
เพราะค าลงท้าย ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ           
ให้ความเห็นว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุ
มาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ         
พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ตีความหมายง่ายๆ คือ เมื่อเทศบาลรับบริจาคพัสดุมาแล้ว เทศบาล
สามารถตั้งงบประมาณรองรับในการจัดซื้อ กระดาษ หมึกปริ๊นเตอร์ ส่วนข้อผูกพันกับบริษัทนั้นไม่มีถือว่า
บริจาคให้แล้ว ขั้นตอนต่อไปเทศบาลสามารถตั้งงบประมาณรองรับ หากว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้ช ารุด
เสียหาย มีความบกพร่องในการใช้งาน สามารถตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการซ่อมแซมให้สามารถใช้ได้
ดังเดิม  สามารถซ่อมครุภัณฑ์นี้ได้ หากจะเห็นภาพอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ซึ่งอาจจะโชคดีเทศบาล
ได้รับบริจาค รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จากผู้บริจาค หรือ จากหน่วยงานภายนอก เช่นกันครับ                 
ต้องด าเนินการแจ้งให้ทางสภาเทศบาล  พิจารณาว่าจะรับบริจาคได้หรือไม่ หากสภาอนุมัติให้ความ
เห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์ ขั้นตอนต่อไปเทศบาลสามารถตั้งงบประมาณซ่อมแซม ปรับปรุง หรือตั้ง
งบประมาณน าไปใช้ในเรื่องของวัสดุ เช่นวัสดุเชื้อเพลิง หรือวัสดุอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ครุภัณฑ์ชิ้นนั้นๆ ขยาย
ความประมาณนี้ และไม่มีข้อผูกพันใดๆ กับห้างหุ้นส่วน บริษัท ร้าน หรือหน่วยงานที่บริจาคให้เทศบาลแต่
อย่างใด เป็นระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เราต้องปฏิบัติ จึงเข้ามาสู่การขออนุมัติจากสภา
เทศบาลของเราครับ  

 



- ๑๓ - 

ประธานสภา     - ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมาชิก
สภาท่านอ่ืนมีข้อสงสัยจะสอบถาม เชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล         
ท่านไหนเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์)  จ านวน 8 เครื่อง จึงขอมติ              
โดยขอความกรุณายกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   8   เสียง , งดออกเสียง   -   คน  

ระเบียบวาระที่ 4.๑ เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา     - สมาชิกท่านไหน มีข้อสงสัยสอบถาม เชิญครับ 

นายบุญสอน          -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากจะ
ชี้แจงเรื่องโรงสีข้าว ตามที่ได้รับบริจาคในสภาครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะผู้บริหาร และสมาชิกบางส่วนได้
ร่วมบริจาค ตอนนี้อยู่ในประเด็นที่ว่ายังไม่พอที่จะขอติดตั้งหม้อมิเตอร์ แต่ผมได้ด าเนินการแล้วที่การไฟฟ้า 
แต่ตอนนี้ติดตรงผู้น าหมู่บ้าน คือท่านไม่เห็นด้วย ผมไม่แน่ใจว่ากลุ่มชาวนาแปลงใหญ่คิดอย่างไร ผมไม่
ทราบความละเอียดที่ชัดเจน แต่ว่าทางนั้นไม่สนใจกับสิ่งที่ผมจะด าเนินการ ผมจึงต้องน าเข้าที่ประชุมเพ่ือ
ขอปรึกษาทางคณะผู้บริหารอีกครั้ง ว่าจะด าเนินการอย่างไรดี ตอนนี้เงินอยู่ที่ผม จ านวน 9,000 บาท 
หากกลุ่มจะด าเนินการต่อไป โดยที่จะหาเงินจากหน่วยงานอื่น ให้ครบจ านวนที่ด าเนินการ 16,500 บาท 
สอบถามท่านนายกเทศมนตรี ว่าจะสามารถด าเนินการต่อได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา     -  เชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงเพ่ิมเติม เกี่ยวกับโรงสีข้าว หมู่ที่ 3 ตามที่ ท่าน สท.บุญสอน         
ปงรังสี  ได้สอบถาม เชิญครับ 

นายสมชายฯ      -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่ผมได้รับทราบข้อมูล 
ไม่แน่ใจว่าจะตรงกับข้อมูลที่รับทราบหรือไม่ กรณีนี้เกิดขึ้นมาก่อนที่ท่านสมาชิกสภา ลาออกไปรับ
ต าแหน่ง ผู้น าท้องที่ กรณีของโรงสีข้าวนั้น เท่าที่รับทราบและได้พูดคุยในเบื้องต้น กรณีของผู้ใหญ่บ้าน 
ท่านยังไม่เห็นด้วย คือการตั้งเงื่อนไข ท่านผู้ใหญ่บ้าน อยากมีเงื่อนไขว่าอยากให้เป็นของส่วนรวม ไม่อยาก
ให้เป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ จาก ณ ปัจจุบันผมไม่ทราบว่าวิธีการด าเนินงานของ
กลุ่มเป็นลักษณะไหน เท่าที่ทราบคือจะมีผู้ไปใช้ตอนที่เริ่มเปิดการใช้งาน ผู้ไปใช้บริการโรงสีข้าวเฉพาะ
สมาชิกในกลุ่ม จะไม่มีชาวบ้านที่มีความประสงค์จะน าข้าวไปสีไม่สามารถเข้าไปใช้ได้ นี้คือกรณีแรก และ
กรณีที่สองคือผู้น าอยากให้มาเป็นของส่วนรวม เพ่ือที่จะเปิดกว้าง ให้กับชาวนาไม่ว่าจะเป็นเขตพ้ืนที่ไหน 
เพ่ือให้การบริหารจัดการของชุมชนหรือของหมู่บ้าน เป็นภาพโดยรวม จึงติดที่ว่าท่านผู้น าท้องที่           
ยื่นข้อเสนอแบบนี้ไป แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากกลุ่ม เมื่อเสร็จจากการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ผมได้
มีโอกาสพูดคุยกับท่านสมาชิกสภาหลายท่าน ผมเลยบอกว่า กลุ่มกับผู้น า ควรจะต้องมานั่งคุยกันก่อน– 

 

 



- ๑๔ - 

 

นายสมชายฯ        - ในเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายอยากให้เป็นไปด้วยดี พ่อหลวงบ้านอยากให้เป็นแบบไหน ให้เสนอกัน
มาก่อน กลุ่มโรงสีข้าว ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก ณ ปัจจุบัน ให้คุยกันว่ารับได้หรือไม่ หากรับไม่ได้           
ทางคณะผู้บริหารเป็นตัวกลางได้ ในการน าทั้งสองฝ่ายมารวมกัน เพราะข้อเท็จจริงมีประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
ทางกลุ่มก็มองประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม ของท่านผู้น าท้องที่ก็จะมองประโยชน์ประชาชนส่วนอ่ืนๆ ที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกกลุ่ม ผมยังได้พูดคุยกับท่านสมาชิกสภาว่าในส่วนของกลุ่มนั้น หากจะให้เป็นไปได้ให้น าเสนอ
ข้อมูลให้ผู้น าท้องที่รับทราบ โดยไม่ยกให้ชุมชนทั้งหมด ให้คณะกรรมการของโรงสีข้าวทั้งหมด ที่บริหาร
จัดการตามเดิม แต่มีเงื่อนไขเพ่ือเปิดกว้างให้กับประชาชนคนอ่ืนที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม สามารถเข้ามาใช้
บริการโรงสีข้าวแห่งนี้ได้  หากว่าโรงสีสามารถให้บริการได้นะครับในกรณีนี้เสร็จแล้ว ในส่วนกระบวนการ
จัดการ หากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถรับเงื่อนไขของกันได้ จะไม่มีปัญหา แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่ายังไม่มีการเข้ามา
พูดคุยกันของ กลุ่มสมาชิกของโรงสีข้าว กับกลุ่มของผู้น าท้องที่ คณะผู้บริหารยินดีเป็นคนกลางไกล่เกลี่ย
ในเรื่องนี้ให้ อยู่ที่เงื่อนไขของทั้งสองฝ่าย  รับเงื่อนไขของกันและกันได้ ผมว่าสามารถเดินหน้าได้ผม
หมายถึงในกรณีนี้ครับ แต่ในส่วนของกรณีที่ว่าทางกลุ่มต้องการใช้เงินเพ่ิมจากที่มีผู้บริจาค จ านวน 
9,000 บาท ต้องมาคุยกันว่าทุกท่านมีแนวทาง และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อไปว่าโรงสีจะสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้หรือไม่ ความจริงแล้วเราสามารถคุยกันคุยในลักษณะประเด็นแรกที่ผมกล่าวมาก่อน 
คือกลุ่มและผู้น าท้องที่มานั่งพูดคุยกันก่อน เพราะผมเชื่อว่าบ้านห้วยส้านดอนจั่น  มีเงินงบประมาณของ
หมู่บ้านที่สามารถน ามาใช้ในเรื่องนี้ ถ้าหากว่าสมาชิกไม่สามารถรวบรวมจ านวนที่เหลือได้ หากว่าทั้งสอง
ฝ่ายคุยกันและรับข้อเสนอของกันได้ เราสามารถยืมเงินหมู่บ้านด าเนินการขอติดตั้งหม้อมิเตอร์ได้ จ านวน
ที่เหลืออีก 7,000 บาท ผมว่าเป็นเงินจ านวนไม่เยอะ พอสามารถด าเนินการได้เข้าเงื่อนไขที่ว่ากลุ่มเปิด
โอกาสให้คนอ่ืนที่ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มโรงสี สามารถเข้ามาใช้บริการได้ ซึ่งจะมีค่าบริหารจัดการหรือจะ
เป็นรายได้เข้ามาสู่กลุ่ม เป็นการบริหารจัดการของกลุ่มที่เราตั้งเงื่อนไขที่ว่ากลุ่มยังเป็นคณะกรรมการเป็น
ผู้ดูแลโรงสีแห่งนี้ เหมือนลักษณะของประปาหมู่บ้าน ของชุมชนที่แบ่งเป็นหมวดๆ เป็นกลุ่มๆ เป็นลักษณะ
เดียวกัน ต้องมีการรายงานผลการด าเนินการต่อผู้น าท้องที่ ผมว่าน่าจะเป็นลักษณะนี้  หากว่าผู้น าท้องที่
อยากทราบรายละเอียดด้วย เพราะฉะนั้นประเด็นมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเด็น 1.ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยหา
ทางออกร่วมกันให้ได้ก่อน  ถ้าหากหาทางออกไม่ได้ ผู้บริหารยินดีเป็นคนกลางเชื่อมทั้งสองฝ่ายให้ หรือ
ประสานงานทั้งสองฝ่าย เพ่ือหาข้อตกลงกันให้ได้ 2. ผมเห็นว่าควรจะเป็นข้อสอดคล้องต่อเนื่องกัน 
หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้ว เราถึงมานั่งคุยกันในเรื่องของงบประมาณในส่วนที่จะไปเพ่ิมเติม 
จากที่เรามีอยู่แล้ว จ านวน 9,000 บาท ต้องหาส่วนที่เหลืออีกเท่าไหร่ ต้องพูดคุยภายหลัง เป็นการ
น าเสนอเบื้องต้น ที่รับทราบข้อมูล น าเสนอเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน  

 

 



- ๑๕ - 

 

ประธานสภา     - ขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม มีใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญครับ 

นายบุญสอนฯ    -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญสอน   ปงรังสี 
ผมไม่ได้เจาะจงว่าเป็นของกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่ง ผมเคยบอกไปว่าเป็นของประชาชนทั่วไป แต่ทางผู้น าก็ไม่
เข้าใจผม แต่บอกว่าแบ่งพรรคแบ่งพวกผมไม่ทราบ ผมได้พูดคุยกับท่านผู้น าแล้ว แต่ท่านไม่ชอบคุยกับผม 
ท่านผู้น าถือเง่ือนไขแบบไหนผมไม่ทราบ ขอเอ่ยชื่อท่านมนัส ที่ได้พูดคุยกับทางผู้น าไม่ลงเอยกัน ความจริง
แล้วไม่ได้เป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผมอยากให้เป็นกลุ่มของประชาชน ครับท่านรองสมชาย ผมอยากให้
เป็นของประชาชนทุกคน แต่ในส่วนของผู้ที่ดูแลรักษายังไม่มีการแต่งตั้ง ต้องอาศัยทางพ่อบุญศรี ซึ่งเคยมี
โรงสีมาก่อน สามารถท าได้ทดลองสีข้าวแต่ท าได้สองวัน แต่ว่าตู้โหลดตู้ไฟ ซึ่งผมไม่มีความรู้ในด้านนี้และ
ไม่เข้าใจ เมื่อด าเนินการตัวหม้อไฟจะเด้งเองอัตโนมัติ ตั้งแต่ตอนนั้นไม่สามารถด าเนินการสีข้าวได้อีก 
ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ และผมจะเข้าไปพูดคุยกับผู้น าอีกครั้งหนึ่งว่า โรงสีนี้จะเป็นของประชาชนทุกคน 
สามารถเข้าไปใช้บริการได้ แต่ใครจะเป็นคณะกรรมการให้มีการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ ความคิดของผมจะเป็น
แบบนี้ แต่ผมพูดคุยกับท่านผู้น าหลายครั้งแล้ว แกไม่เห็นด้วยกับผมหรือไม่ก็เดินหนีผม ผมเลยไม่ทราบว่า
ต้องด าเนินการอย่างไรต่อ จึงต้องน ามาปรึกษาท่านผู้บริหารและในที่ประชุมอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธานสภา    -  ขอบคุณ ท่าน สท.บุญสอน  ปงรังสี  ตามที่ผมได้นั่งรับฟังจากท่านคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นการท างานที่ไม่บูรณาการแยกเป็นสองส่วนสองกรณีตามที่ท่านรองสมชายได้
ชี้แจงไป เพราะฉะนั้นเพ่ือให้ไปต่อเดินหน้าได้ ให้ตัวแทน สท.บุญสอน ได้ประสานงานกับทึกส่วนที่
เกี่ยวข้องโครงการต่างๆ ที่อยู่ในชุมชนเราจะด าเนินการไปด้วยตัวเองคงเป็นไปไม่ได้ ซึ่งเป็นผู้น าท้องที่หาก
ไม่ให้ความร่วมมือแก่เทศบาล เราไม่สามารถไปต่อได้ เพราะฉะนั้น ท่าน สท.บุญสอน ท่าน สท.สุค า ต่อไป
ขอให้ปรับการท างานให้บูรณาการให้ดีต่อหลักการของผู้น าด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุค า          - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุม         
ทุกท่าน ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องโรงสีข้าว ตามที่ท่าน สท.บุญสอน ได้น าเรียนไปแล้วปัญหาเกิดจากความ
ไม่เข้าใจ ในการน าเสนอในแต่ละภาคส่วน ไม่ใช่ว่าไม่บูรณาการในการท างาน ส าหรับผมกับท่านผู้น าไม่มี
ปัญหาต่อกัน มีเรื่องไหนก็ปรึกษากัน แต่แนวคิดแต่ละอย่างตามที่ท่านรองสมชายได้กล่าวมาถูกต้องใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งปัญหาที่ลึกไปกว่านั้นเกี่ยวกับจุดที่ตั้งโรงสีข้าว น่าจะเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมา การตั้งโรงสี
บริเวณศาลเจ้าบ้าน ตอนแรกการตั้งโรงสีคงเป็นการคิดไม่รอบครอบ หรือไม่มีจุดอ่ืนเป็นที่ตั้ง สถานที่เป็น
ลานศาลเจ้าบ้านสถานที่คับแคบ หากเปิดเป็นโรงสีข้าวให้สีข้าว ในรูปแบบธุรกิจหรือการหารายได้ ผมเห็น
ว่าไม่เหมาะสม อย่างน้อยต้องเกิด ฝุ่น เสียง มีปัญหามลพิษ สถานที่เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน        
ผมไม่อยากเอ่ยถึงข้ันว่าต้องย้ายจุดดังกล่าว หากจะด าเนินการต่อควรจะสีข้าวเฉพาะข้าวกล้องเท่านั้น  

 

 



- ๑๖ - 

 

นายสุค า          - ให้เฉพาะชุมชนที่มีความประสงค์ หากมากกว่านี้ผมว่าไม่น่าจะด าเนินการตามที่ผมน าเรียนไป 
ตามท่ีได้น าเสนอไปขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน สท.บุญสอน ในเรื่องของท่านผู้น าผมเห็นว่าท่านคงไม่มีเวลา
ที่จะมานั่งท าความเข้าใจ ในการน าเสนอต่อผู้น า คงจะไม่เข้าใจที่ตรงจุดในแต่ละฝ่าย ผมเห็นว่าควรให้
โอกาสท่านบุญสอน กับท่านผู้น าท้องที่ เพ่ือปรึกษาหารือน าเข้าประชุมหมู่บ้าน หาข้อยุติในที่ประชุมของ
หมู่บ้านจะดีกว่า ผมขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ   

ประธานสภา -  ขอบคุณท่าน สท.สุค า ที่ได้กรุณาชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโรงสีข้าว ผมเห็นที่ตั้งของโรงสีข้าว       
เป็นสถานที่ของหมู่ที่ 3 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศาลพ่อปู่ เพราะฉะนั้นโบราณของคนไทยเราย่อมจะ       
ถือเคล็ด ในเรื่องของความเชื่อ ตามที่ท่าน สท.สุค า กล่าวมาหากด าเนินการจะท าให้ส่งเสียงดัง มีฝุ่น
รบกวน เพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามีสถานที่ที่อ่ืน เห็นควรเปลี่ยนไปตั้งที่อ่ืน เพราะสถานที่ตั้งเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ ไม่น่าจะมีสิ่งไหนมารบกวน ในส่วนการท างานต่อไปไม่ว่าจะเป็นท่านผู้น า หรือสมาชิกสภาที่อยู่
ในพ้ืนที่ ท่าน สท.บุญสอน และ ท่าน สท.สุค า ต่อไปการท างานทุกอย่างต้องร่วมมือกันถึงจะเดินหน้ า
ต่อไปได้ หากไม่ร่วมมือกันคงจะเดินหน้าไม่ได้ ครับขอบคุณครับ ท่านอ่ืนใครมีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

นายบุญสอนฯ    -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญสอน   ปงรังสี 
ตอนแรกท่านผู้น าคนก่อนหน้านี้ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านอินตา ปัญญาช่วย ได้รับมอบโรงสีข้าวมา และท า
ประชาคมหมู่บ้าน มีมติของหมู่บ้านให้ติดตั้งด าเนินการโรงสีข้าวบริเวณนั้น และมีมติว่าจะด าเนินการสีข้าว
จะสีข้าวเฉพาะข้าวกล้องอย่างเดียว ไม่ได้สีข้าวสีขาวแบบนั้น ตอนที่ด าเนินเรื่องผมไม่ได้ทราบรายละเอียด
มาก เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกสภาแต่อย่างใด ขออนุญาตเอ่ยท่านผู้น าคนปัจจุบันท่านเคยด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาเช่นกัน เมื่อด าเนินการติดตั้งรับมอบต่างๆ ถูกต้อง แต่ภายหลังมีกรณีอ่ืนเข้ามาหลายกรณี        
หากถามว่าย้ายจุดติดตั้งได้หรือไม่ ซึ่งสามารถย้ายได้ เพียงแต่ไม่มีสถานที่รองรับว่าจะย้ายไปจุดไหน        
หากจะย้ายไปอีกฝั่งของหมู่ที่ 3 บริเวณหนองป่าหวาย มีบริเวณกว้างซึ่งเป็นพ้ืนที่ ของศาลเจ้าพ่ออีก
เช่นกัน จึงท าให้ไม่สามารถย้ายไปจุดไหนได้ ผมเคยคุยกับท่านผู้น าท้องที่หลายครั้งแล้ว ท่านเดินหนีผม 
ผมถือว่าผมก็ผู้ใหญ่ ท่านก็ผู้ใหญ่ เมื่อเดินหนีผมก็นิ่งเฉย ผมไม่ว่าอะไร ประชาชนถามตลอดว่าท าไมด าเนิน
เรื่องนี้ไม่ได้ จะย้ายไปจุดไหนผมจะมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาบางท่าน          
นายมนัส นายบุญศรี ที่ได้บริจาคช่วยเหลือในเรื่องนี้ เงินอยู่ที่ผม ผมจะคืนให้ทุกท่าน ผมไม่รู้จะด าเนินการ
อย่างไรต่อไปเพราะเรื่องไม่ไปไหน ขอให้ทางผู้บริหารช่วยประสานในเรื่องนี้ด้วยครับ และผมจะเข้าพูดคุย
กับทางผู้น าอีกครั้งครับ  ขอบคุณครับ  

 

 



- ๑๗ - 

 

 

ประธานสภา -  ขอบคุณ ท่าน สท.บุญสอน  ปงรังสี  เกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ หากท่านอ่ืนไม่มี
เพราะฉะนั้น ในเมื่อเห็นความพร้อมเพรียงในที่ประชุมแห่งนี้  มีท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรอง
นายกเทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ฉะนั้น ผมขอใช้โอกาสนี้
เป็นข้อหารือ เพ่ือเตรียมความพร้อมซักซ้อมท าความเข้าใจศึกษาหาแนวทางตามที่กระทรวงมหาดไทย         
ขอความร่วมมือ โดยก าหนดมาตรการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าเงินสะสมมาใช้จ่ายตามโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย 5 ด้าน ของรัฐบาล ก่อนที่จะน า
เงินสะสมมาใช้จ่ายตามโครงการที่ชุมชนต้องการ สภาขอให้ท่านนายกเทศมนตรี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
งบประมาณท่านปลัดประสงค์ เมืองมูล ควรระมัดระวังเพ่ือลดความสุ่มเสี่ยง เพ่ือเสนอขออนุมัติจากสภา
เทศบาล ดังนั้นเพ่ือให้แนวทาง น าเงินสะสมมาใช้จ่าย ในการน ามาพิจารณาตามอ านาจหน้าที่   ตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ี ไดอ้ย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพ อันน ามาสู่การปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ทั้งนั้นเพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างที่ทุกท่านเห็นในทุกวันนี้ หากใช้จ่ายเงินสะสม สุ่มเสี่ยงไม่เหมาะสม คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่สามารถด าเนินการไปต่อได้ ดังนั้นสภาจึงขอให้ทุกท่าน ที่ เกี่ยวข้อง ได้โปรดพิจารณา         
หาแนวทาง อย่างไรประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ เชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักิ์      -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ประเด็นเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้น จึงไม่สามารถตอบ
เรื่องนี้ไดค้รับ 

ประธานสภา        -  ผมจะขอหารือแนวทางก่อนครับ ในเรื่องนี้เบื้องต้นก่อน  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักิ์      -  ประเด็นเป็นแบบนี้ครับท่านประธานสภา กระบวนการการจ่ายขาดเงินสะสม หากจะ
เสนอต่อสภาเทศบาล ต้องชัดเจนว่าเทศบาลจะด าเนินการโครงการอะไร เมื่อความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น         
หากไมถู่กต้องตามระเบียบทางฝ่ายบริหารจะไม่เสนอญัตติครับ หากจะพูดคุยในที่ประชุมผมเห็นว่าควรจะ
เป็นการหารือนอกรอบครับ เพราะความเป็นไปได้หรือไม่ เพราะผมได้เชิญผู้น าชุมชน สมาชิกสภา             
คณะผู้บริหาร รวมถึงข้าราชการ ร่วมกันหารือไปแล้วหนึ่งรอบ ขณะนี้เรื่องนี้ ยังไม่สามารถด าเนินการได้  
ว่าการจ่ายขาดเงินสะสมจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ แต่ตอนนี้เรื่องนี้ยังไม่เกิดข้ึนครับ 

 

 

 




