
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วัน พฤหัสบดี  ที่ 23  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอินตา สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาล อินตา  สุวรรณการ  
๒ นายอินถา  มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
๓ นายสุค า  สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุค า สุวรรณ์  
๔ นายกิตติพิชญ์ มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพิชญ์  มะโนค า  
๕ นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
๖ นายบุญสอน  ปงรังษี เลขานุการสภาเทศบาล  (ชั่วคราว) บุญสอน  ปงรังษี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ด ารงศักดิ์ ขวัญชัย  
2 นายสมชาย  ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี สมชาย  ขวัญชัย  
3 นายตา  ภิราษร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตา  ภิราษร  
4 นายประสงค์  เมืองมูล  ปลัดเทศบาล ประสงค์  เมืองมูล  
5 นายสมศักดิ์  นันทะชัย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สมศักดิ์  นันทะชัย  
6 นายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เสงี่ยม  เครือวงค์  
7 นางมลิกา  เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง มลิกา  เกตุแก้ว  
8 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  
9 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  

10 นายพินิจพล  พรมวงค์ รักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา พินิจพล  พรมวงค์  
11 นางสาวรัตติกาล  แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล  แสนอินทร์  
12 นายณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล  
13 นายถวิล  เมืองสิงห์ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถวิล  เมืองสิงห์  

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี รองประธานสภาเทศบาล ลากิจ 
2 นายสมเกียรติ หวายค า เลขานุการสภาเทศบาล ลากิจ 
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 

นายพินิจพล ฯ  เมื่อครบองค์ประชุม เรียนเชิญ นายอินตา  สุมรรณการ ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา    1.1 เนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าในวันนี้ได้มีสมาชิกสภา จ านวน  
2 ท่าน ได้ขอลากิจส่วนตัว  1.นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี รองประธานสภาเทศบาล จากการสังเกตท่าน 
สท.ฐาณัฐพงษ์ ได้ลา 2 ครั้งติดต่อกันจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  2.นายสมเกียรติ หวายค า เลขานุการ
สภาเทศบาล 

 1.2 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือผลักดันแผนพัฒนา
ชุมชน 5 ด้านเข้าสู่แผนพัฒนา อปท. และเดินรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานทดแทน ในวันศุกร์                 
ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ เทศบาลต าบลป่าก่อด า ก าหนดการมีดังนี้ เวลา 08.30 - 09.00 น. 
ลงทะเบียน เวลา 09.00 - 10.30 น. เวทีรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาพลังงานชุมชน 5 ด้าน วิทยากร
นายธนัส สมศิริ นักวิชาการพนักงานช านาญการ  10.30 - 10.45 น. พักการรับประทานอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม 10.45 - 12.00 น. เวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือผลักดันแผนพลังงานชุมชน 5 ด้าน เข้าสู่
แผนพัฒนา อปท. วิทยากรนายธนัส สมศิริ นักวิชาการพนักงานช านาญการ 12.00 น. พักรับประทาน
อาหารกลางวัน 13.00 - 14.30 น. รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  14.30 - 
14.45 น. พักการรับประทานอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 14.45 - 16.00 น.รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน  หมายเหตุก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ดังนั้นสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันการแต่งกายเสื้อสีเหลือง
หรือ โทนสีเหลือง   

      1.3 เนื่องจาก นายสมเกียรติ  หวายค า เลขานุการสภาเทศบาล ได้ลาการประชุม        
ในครั้งนี้  จึงท าให้ต้องมีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า (ชั่วคราว) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑9  วรรคหนึ่ง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  คนหนึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 
26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือหให้กระท าด้ วยวิธีการยกมือ                             
ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ
เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง ข้อ 8  วิธีการ
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่
ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาท้องถิ่น  ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่ านั้น  
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น- 
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ประธานสภา  ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือก
ใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ในการ
ตรวจนับคะแนน  ให้ประธานสภาท้องถิ่นเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย    จึงเสนอมา
เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับทราบ ที่ผมกล่าวไปแล้วนั้นเป็นเรื่องระเบียบกฎหมาย  ที่เป็นการเลือกตั้ง
ต าแหน่ง   ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น  ที่ว่างลง  ที่ผมกล่าวมานั้นเป็นระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น ต่อไปนี้กระผม
ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารง ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบล      
ป่าก่อด า (ชั่วคราว)  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ พร้อมผู้รับรองจ านวนสองท่าน เชิญครับ 

นายอินถา  เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอท่าน สท.บุญสอน ปงรังสี เป็น เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า (ชั่วคราว)   

ประธานสภา   ท่าน สท.อินถา  มะโนค า เสนอนายบุญสอน ปงรังษี ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ผู้รับรอง   นางดา ริมทอง, นายสุค า สุวรรณ์ 
ประธานสภา   ท่านอ่ืนมีใครเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีใครเสนอชื่อเพ่ิมตามระเบียบ ข้อ 14 ใน

การเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ดังนั้น สท.บุญสอน ปงรังสี ได้
ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าชั่วคราว ในวันนี้ ขอเชิญท่านบุญสอน เข้าท าหน้าที่เชิญ
ครับ ในนามสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ขอแสดงความยินดี สท.บุญสอน ปงรังสี ที่ได้รับความไว้วางใจ
จากสมาชิกสภาได้ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าชั่วคราว  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 ๒.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง    ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 
วัน พฤหัสบด ีที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ประธานสภา  ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านได้ตรวจสอบก่อนวันประชุมแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี มีสมาชิก
สภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อความใดในรายงานการประชุม
หรือไม่ ขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ือท าการแก้ไขต่อไป ขอเชิญ 

นายประสงค์ฯ  ประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผม         
นายประสงค์ เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า การจัดท ารายงานการประชุม ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการ
สภาตรวจสอบเลือกนี้ด้วย กรณีผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม จะต้องใส่เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เข้าร่วมเท่านั้น ส าหรับ
ผู้ที่รับเชิญ หากเข้าร่วมประชุมก็ระบุในผู้เข้าร่วมไป แต่หากเชิญแล้วเขาไม่เข้า ไม่ใช่ว่าท่านจะต้องมาระบุ
ผู้ไม่ร่วมประชุมทั้งหมดแบบนี้ เพราะไม่มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุม หน้าที่สอง ดังนั้นในหน้านี้จะต้องเป็น
เพียงแค่นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี เท่านั้น นอกจากนั้นไม่ต้องระบุว่าไม่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นครั้ งต่อไปให้
ด าเนินการแบบนี้ รอบนี้ลาจ านวน 2 ท่าน ใส่เพียงจ านวนที่สมาชิกสภาลาเท่านั้น ขอให้ด าเนินการแก้ไข
ด้วย  ผมมีเพียงเท่านี ้



- ๔ - 

ประธานสภา   ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ให้ความกรุณาแสดงความคิดเห็น ดังนั้นเพ่ือให้การประชุม

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี มีสมาชิกสภาท่านใดจะเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

และด าเนินการแก้ไขต่อไป ในเมื่อไม่มีสมาชิกสภาเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ผมขอให้รับรองด้วยการยกมือพ้น

เหนือศีรษะสมาชิกสภาท่านใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ 
สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 เชิญครับ 

มติที่ประชุม    -  รับรอง  6 เสียง ลา 2 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี, นายสมเกียรติ  หวายค า) 
ประธานสภา    เนื่องจากสมาชิกสภา ของเรามีจ านวนน้อย ดังนั้นจึงต้องช่วยกันแสดงความเห็น และ

ช่วยกันยกมือแสดงสิทธิ์ของตัวเองด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

ประธานสภา   ตามที่ได้รับหนังสือจากเทศบาลต าบลป่าก่อด า ที่  ชร 54401/359 ลงวันที่           
17 พฤษภาคม 2562  เรื่อง การมอบหมายให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลง แทน ตามที่ เทศบาลต าบล
ป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จะได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ             
สมัยที่สอง  ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62  ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า ชั้น 3 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น           
พ.ศ.๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๖ ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณา
ในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอน
ญัตตินั้น ถ้าผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้
รองผู้บริหารท้องถิ่ น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้ อภิปราย                            
ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้  ดังนั้น จึงมอบหมายผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทนดังนี้  

1. เรื่อง การขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ จากรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  (ส านักปลัดเทศบาล)  

1.1 มอบนายสมชาย     ขวัญชัย             รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
1.2 มอบนายวิรัตน์    หนุ่มรักชาติ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

1.3 มอบนายณัฐฤทธิ์   ไชยมงคล             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  2.เรื่อง การขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ จากรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  (กองช่าง)  
            2.1 มอบนายสมชาย      ขวัญชัย             รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
            2.2 มอบนายณัฎฐสิทธิ์   เครือวงค์           ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

                      3.เรื่อง การพิจารณาเรื่องการโอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕62              
(กองการศึกษา) 

 3.1 มอบนายสมชาย  ขวัญชัย    รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
   3.2 มอบนางวาสนา  นันตะกูล   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
   3.3 มอบนายวิเชียร คงนาน   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
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   4.การขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ จากรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  (โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า)  

 4.1 มอบนายสมชาย  ขวัญชัย    รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
   4.2 มอบนางวาสนา  นันตะกูล   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
   4.3 มอบนายพินิจพล   พรมวงค์   รักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา 
            

   5.เรื่อง รายงานการประเมินภายนอกสถานศึกษา สมศ. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
   5.1 มอบนายสมชาย  ขวัญชัย    รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 

   5.2 มอบนางวาสนา  นันตะกูล   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
   5.3 มอบนายวิเชียร คงนาน   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 

                                 ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็น
ผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทนโดยสามารถให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ว่ า ที่ ร้ อ ย ต รี ด า ร ง ศั ก ดิ์  
ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า  

 3.๑  เร่ือง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 

            3.1.1 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ (ส านักปลัดเทศบาล) 
3.1.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (กองช่าง) 
3.1.3 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ (กองการศึกษา) 
3.1.4 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ (โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า)  

ประธานสภา   ก่อนที่คณะผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง จะด าเนินการชี้แจงแถลงการณ์แทน 
ในเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ           
พ.ศ.2562 ก่อนที่จะให้คณะผู้บิหารเสนอ ผมจะสอบถามสมาชิกสภา  ว่าจะให้ทางคณะผู้บริหารเสนอทีเดียว
ทั้งหมด หรือทีละรายการครับ  

นายสุค าฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม           
นายสุค า สุวรรณ์ สมาชิกสภา ขอให้เสนอทีละรายการ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา   ท่านอ่ืนความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอให้
ผู้บริหาร เสนอทีละรายการ ดังนั้นในเมื่อน าเสนอที่ละรายการ สภาจึงขอให้ทางคณะผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยว
ข้อได้น าเสนอสภา ข้อ 3.1.1 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ (ส านักปลัดเทศบาล)           
เชิญครับ 
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นายสมชาย  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน จากหนังสือที่
ได้รับการมอบหมายเป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทน ที่ ชร 54401/359 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2562 ได้รับการมอบหมายตามหัวข้อ 3.1 รายละเอียดปลีกย่อยข้อ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 ขอ
อนุญาตน าเสนอ รายละเอียดวาระการประชุม หัวข้อที่ 3.1.1 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แ แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด  4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  ก าหนด
ว่า  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ด้วยคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้  เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  ประเภทครุภัณฑ์  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 2 
รายการ ดังนี้ 1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน  จ านวน  1  คัน  
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  868,000.-บาท 2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ านวน 6  เครื่อง    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  4,200.-บาท 
รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 872,200.- บาท  หลักการและเหตุผล ดังนี้ ส านักปลัด  เทศบาลต าบล
ป่าก่อด า  มีความประสงค์จะขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ  เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง ได้แก่รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน  จ านวน  1  คัน  เพ่ือใช้ในการเดินทาง
ติดต่อราชการ เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางคันเดิมมีความช ารุด และซ่อมแซมบ่อยครั้ง และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอ
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายละเอียดดังนี้ รายการโอนลด           
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  
58,200.-บาท  2.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง  รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลัง
เครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 100 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน  จ านวน  814,000.-
บาท รวมเป็นรายการที่โอนลด  จ านวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 872,200.-บาท เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน จ านวน  
868,000.-บาท 2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  (Smart Card Reader)  จ านวน  4,200.-บาท  รวมเป็นเงิน
เพ่ิมไปตั้งจ่ายเป็นรายงานใหม่ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 872,200.-บาท   ผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอ
ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป  รายละเอียดปรากฏบัญชีโอนเงินงบประมาณเสนอ
มาพร้อมนี้ รายละเอียดเพ่ิมเติม จากในเทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนราชการสังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล ได้รับความอนุเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน  
จ านวน  814,000.-บาท ซึ่งรับการอนุมัติผ่านสภาเทศบาลบรรจุในเทศบัญญัติประจ าปี 2562 - 
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นายสมชาย  แต่เนื่องจากว่าบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เมื่อเทียบเคียงกันแล้วนั้นไม่ตรงกัน ทุกท่านคง
ได้รับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ในเดือนธันวาคม 2561 หน้าที่ 13 แผ่นที่ 2 ข้อที่ 
8.2 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ข้อ 8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ราคา 868,000.-บาท หากเราไม่ด าเนินการ
แก้ไขงบประมาณ จะท าให้เราจัดซื้อไม่ได้ซึ่งเป็นที่มาท่ีไป และการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ปรากฏในการ
ขออนุมัติครั้ง ก็ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 แล้ว เราได้ด าเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ จึงน ามาสู่
การเสนอสภาในวันนี้ เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติ เป็นเพียงตัวเลขที่ไม่ตรงกัน และได้ด าเนินการท า
ให้ถูกต้องตรงกัน เราได้น าข้อมูลมาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ ซึ่งเงินที่โอนมาเพ่ิม
นั้นเป็นเงินเดือนที่ยังพอสามารถโอนออกมาเพ่ิมเติม เป็นข้อมูลที่มาที่ไปของรายการที่ 1 ที่เทศบาลได้ขอ
อนุมัติเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และอีกหนึ่งรายการเป็นการสั่งการให้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้
ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  (Smart Card Reader)  จ านวน  4,200.-บาท  อาจจะมี
ค าถามว่าท าไมถึงต้องด าเนินการจัดซื้อจ านวน 6 เครื่อง ส่วนราชการที่สังกัดเทศบาลของเรามีจ านวน 6 ส่วน 
คือ 5 กอง และ 1 โรงเรียน ได้แก่ ส านักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุข,กองการศึกษาและ
โรงเรียนเทศบาล  ซึ่งมีการระบุราคาไว้แล้ว ราคา 700 บาท จ านวน 6 เครื่อง รวมเป็น 4,200 บาท เป็น
ข้อมูลน าเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติครับ 

ประธานสภา  ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเพ่ือพิจารณา วาระที่ 
3.1 การโอนงบประมาณ ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ท่านสมาชิกสภาท่านไหนจะอภิปราย หรือให้
ความเห็นเพิ่มเติม การโอนเงินงบประมาณ จ านวน 2 รายการ ของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 872,200.-
บาท เชิญครับ หากไม่มี ผมจะขอมติการโอนลดและการโอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ผมจะขอมติการ
โอนลด โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ  6 เสียง ลา 2 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี, นายสมเกียรติ  หวายค า) 

ประธานสภา  เมื่อมีมติโอนลดแล้ว ผมจะขอมติโอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ รวม
เป็นเงินโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ ของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 872,200.-
บาท สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรมีมติเห็นชอบการโอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยการยกมือพ้น
เหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ  6 เสียง ลา 2 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี, นายสมเกียรติ  หวายค า) 
          

ประธานสภา     เข้าสู่วาระท่ี 3 ข้อ 3.1.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  (กองช่าง) เชิญคณะผู้บริหารครับ 
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นายสมชาย  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน วาระที่ 3 ข้อ 
3 .1 .2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ าย หมวดครุภัณฑ์ ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  
ก าหนดว่า  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ด้วย
คณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้  เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน 3 รายการ  1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5/1 หมู่ 7 
ต.ป่าก่อด า กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 138,00.-บาท 
2.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า กว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 
0.25 ม. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 274,00.-บาท 3.โครงการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 ม. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ ยาว 70.00 ม. ล าเหมืองเดิม (หลงน้ าลาวฝั่งตะวันตกทางทิศใต้) 
หมู่ 8 ต.ป่าก่อด า ด้วยกองช่างเทศบาล มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ 
เนื่องจากเทศบัญญัติไม่ตรงกับงบประมาณจามแผนพัฒนาเทศบาล และมีการอนุมัติวงเงินงบประมาณ เกิน 
5 % ของวงเงินในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 25 จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  
โอนลด รายการที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5/1 หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. จ านวน 138,00.-บาท รายการที่ 2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า กว้าง 5.00 ม.             
ยาว 10.00 ม. สูง 0.25 ม. จ านวน 274,00.-บาท รายการที่ 3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวาง
ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ ยาว 70.00 ม. ล าเหมืองเดิม         
(หลงน้ าลาวฝั่งตะวันตกทางทิศใต้) หมู่ 8  ต.ป่าก่อด า รวมเป็นเงินโอนลด จ านวน 905,000.-บาท           
โดยโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 5/1 หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. โอนลด จ านวน 138,00.-
บาท รายการที่ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 7         
ต.ป่าก่อด า กว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.25 ม. โอนลด จ านวน 274,00.-บาท - 
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นายสมชาย  รายการที่ 3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ ยาว 70.00 ม. ล าเหมืองเดิม (หลงน้ าลาวฝั่ง
ตะวันตกทางทิศใต้) หมู่ 8  ต.ป่าก่อด า โอนลด จ านวน 493,00.-บาท รวมเป็นเงินโอนลด จ านวน 
905,000.-บาท ทั้ง 3 รายการ บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562  ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการ 
ตั้งวงเงินงบประมาณ เกิน 5 % ของวงเงินในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5/1 
หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. เราได้ตั้งงบประมาณไว้ 138,000.-บาท 
แต่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ระบุไว้ 101,000.-บาท จึงได้ด าเนินการแก้ไขจากที่ได้จัดประชุมในวันที่            
11 เมษายน 2562 การประชุมแผนที่ผ่านมา ให้เป็น งบประมาณ 138,000.-บาท ซึ่งงบประมาณคงเดิม
ให้ตรงกับเทศบัญญัติที่เราตั้งไว้ จึงเป็นที่มาในการขอให้สภาเทศบาลพิจารณาในครั้งนี้ รายการที่ 2 
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า ในเทศบัญญัติได้ระบุ กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 10.00 ม. สูง 3.25 ม. เช่นเดียวกันในเทศบัญญัติ ได้ตั้งรายจ่ายไว้ 274,00.-บาท เกิน 5 % ของ
วงเงินในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะแผนพัฒนาฉบับเดิมตั้งไว้ 250,000 บาท จึงเป็นที่มาของการแก้ไขแผน 
ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มีการปรับงบประมาณ เพ่ือให้ตรงกับเทศบัญญัติ 274,00.-บาท             
รายการที่ 3 โครงการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ           
ยาว 70.00 ม. ล าเหมืองเดิม (หลงน้ าลาวฝั่งตะวันตกทางทิศใต้) หมู่ 8  ต.ป่าก่อด า ต้องเป็นการโอนลด
ก่อนถึงจะสามารถตั้งใจเป็นรายการใหม่ได้  งบประมาณอยู่ในแผนพัฒนา 409,000 บาท แผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับเดิม จึงเป็นที่มาของการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อในวันที่ 11 เมษายน 2562 ปรับให้
ตรงกันกับเทศบัญญัติ 493,000.-บาท เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การโอนลด 3 รายการ และการ
โอนเพิ่มเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ น าเสนอต่อท่านประธานสภา สมาชิกสภา ในการพิจารณา  

ประธานสภา   ขอบคุณท่านรองสมชายที่ได้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1.2 การโอนงบประมาณ
รายจ่ายของกองช่าง  สมาชิกสภาท่านไหน มีข้อสงสัยจะสอบถาม ให้ความเห็นเพ่ิมเติม การขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 รายการรวมเป็นรายการโอนลด 905,000 
บาท ก่อนที่ผมจะขอมติจากสภาเทศบาล ในการขออนุมัติโอนลด เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ท่านสมาชิก
สภาท่านไหนมีอะไรเพิ่มเติมหากไม่มี  

นายสุค าฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม           
นายสุค า สุวรรณ์ สมาชิกสภา จากข้อสังเกตข้อความเดิมและข้อความใหม่ในการเสนอญัตติที่ได้น าต่อสภา 
ไม่ได้ระบุปริมาณงาน อยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพ่ิมว่ามีการตกหล่นหรือไม่รายละเอียด 

 ประธานสภา  ขอขอบคุณท่าน สท.สุค า ที่ให้ความเห็นเพ่ิมเติม ขอเชิญท่านรองสมชายแจ้งรายละเอียด
เพ่ิมเติม ตามท่ีสภาเทศบาลได้สอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
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นายสมชายฯ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมจากรูปแบบเดิมการ

ด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอบเขตของเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏในชื่อโครงการ ปัจจุบันมีวิธีการ

ในการด าเนินการ การก าหนดขอบเขตของงาน เนื้องานจะปรากฏ ตามแบบแปลนเนื่องจากว่า ในการ

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่ได้ให้ระบุไว้ ท าให้เจ้าหน้าที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อนใน

เอกสารที่แจกให้กับทุกท่านไป  

ประธานสภา  ขอขอบคุณท่านรองสมชายที่ให้เหตุผลเพ่ิมเติม ต่อสภาตามที่สมาชิกสภาได้สอบถาม
หรือข้อสงสัย ดังนั้นสมาชิกสภาท่านอ่ืนสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ การโอนเงินงบประมาณ ของกองช่าง  
เชิญครับ หากไม่มี ผมจะขอมติการโอนลดและการโอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ผมจะขอมติการ           
โอนลด โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ  6 เสียง ลา 2 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี, นายสมเกียรติ  หวายค า) 

ประธานสภา  เมื่อมีมติโอนลดแล้ว ผมจะขอมติโอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ รวม
เป็นเงินโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์กองช่าง จ านวน 3 รายการ จ านวน 905,000.-
บาท สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรมีมติเห็นชอบการโอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยการยกมือพ้น
เหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ  6 เสียง ลา 2 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี, นายสมเกียรติ  หวายค า) 
          

ประธานสภา     เข้าสู่ วาระที่  3 ข้อ 3.1.3 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์                    
กองการศึกษา เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมชาย   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  
ก าหนดว่า  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ด้วย
คณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้  เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  จากแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ประเภทครุภัณฑ์ โอนเพ่ิม 
จ านวน 1 รายการ  ได้แก่ โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 67 ซม. ชนิดไม้
ยางพารา จ านวน 25 ชุด งบประมาณ 35,000.-บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 
0893.3/ว 2874 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เรื่องการจัดตั้งการรวมหรือยกเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบันทึกรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดีที่ 
28 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลต าบลป่าก่อด าจึงมีความจ าเป็นต้องมีการโอนงบประมาณจัดซื้อโต๊ะ
นักเรียนพร้อมเก้าอ้ีดังกล่าว เพ่ือใช้ในโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า -  
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นายสมชาย  ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากหมวดเงินเดือนประเภทเงินเดือนพนักงานเพ่ือน ามาโอนเพ่ิมใน
หมวดครุภัณฑ์ดังนี้ โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ประเภทเงินเดือน
พนักงาน จ านวน 35,000 บาทรวมรายการที่โอนลด จ านวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 35,000.- บาท 
โดยขอโอนเพ่ิม แผนงานการศึกษาดูงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาหมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์
การศึกษา โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ีขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 67 ซม จ านวน 25 ชุด โอนเพ่ิม 
35,000.-บาท เป็นรายการโอนเพ่ิมจ านวน 1 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 35,000.-บาท ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงเสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2562 เพ่ือจัดซื้อโต๊ะนักเรียน
พร้อมเก้าอ้ีต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ จากเหตุผลดังกล่าวที่เสนอต่ อสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้พิจารณาอนุมัติขยายช่วงชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากการประชุมในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบันนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า ตามรายงาน
ล่าสุด วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ในระดับอนุบาล 1 - 3 มีจ านวน 159 คน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 
1-6 จ านวน 318 คน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 17 คน รวมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1 ป่า
ก่อด าจ านวนทั้งสิ้น 494 คน อาจจะมีค าถามว่าท าไมถึงต้องจัดซื้อจ านวน 25 ชุด โดยดูจากยอดตัวเลข
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 17 คน ผมอยากให้ทุกท่านลองนึกภาพในปัจจุบัน                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 3 ห้อง ห้องที่ 1 มีจ านวน 28 คน ห้องที่ 2 มีจ านวน 27 คน และห้อง
ที่ 3 มีจ านวน 27 คน ซึ่งโดยปกติ 1 ห้อง เราจะจัดอยู่ที่ 25 คน เพราะฉะนั้นจะเป็นตัวเลข บวกเพ่ิมมา
อีกจ านวน 8 ที่ จึงมีความคิดเห็นว่า เมื่อบวกเพ่ิมนักเรียนชั้นประถมศึกษา อีก 8 ที่ ทางโรงเรียนจึงขอ 
บวกเพ่ิม ในการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนอีก 8 ที่ ในระดับชั้นประถม รวมกับมัธยม 8 + 17 = 25 คน จึงเป็น
ที่มาที่ไปของการอนุมัติจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 25 ชุด ที่มาของงบประมาณผู้บริหารจึง มีนโยบาย
ว่ากองไหนที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ ต้องกลับไปดูงบประมาณของแต่ละกองเอง อย่างที่ทุกท่านได้รับทราบว่า 
ในกองการศึกษาท่ีโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า เป็นสังกัด มีต าแหน่งครูว่าง ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรม
ส่งเสริม เพราะฉะนั้นจึงมีงบประมาณเหลือ ในการที่จะน ามาจัดสรร ในการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี จ านวน
ที่ 15 ชุด เพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆ จึงน าเสนอท่านประธานท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้โปรด
พิจารณา  

ประธานสภา  ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลป่าก่อด าที่ชี้แจงในรายละเอียดต่อสภา
เกี่ยวกับเรื่องพิจารณา 3.1.3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนั้นที่ประชุมมีสมาชิก
สภาท่านใดจะอธิบายให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาเป็นรายการให้โอนลดจ านวน 1 รายการจ านวน 35,000.-บาท ซึ่งผมจะขอมติในการอนุมัติ
การโอนลดและโอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ เชิญสมาชิก หากไม่มี ผมจะขอมติการโอนลด โดยการยก
มือพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 
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มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ  6 เสียง ลา 2 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี, นายสมเกียรติ  หวายค า) 

ประธานสภา  เมื่อมีมติโอนลดแล้ว ผมจะขอมติโอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์           
กองการศึกษา จ านวน 1 รายการ จ านวน 35,000.-บาท สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรมีมติเห็นชอบการโอน
เพิ่ม โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ  6 เสียง ลา 2 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี, นายสมเกียรติ  หวายค า) 

ประธานสภา      เข้าสู่วาระที่ 3 ข้อ 3.1.4 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ โรงเรียน
เทศบาล 1 ป่าก่อด า  เชิญคณะผู้บริหารครับหรือผู้อื่นที่ได้รับการมอบหมายชี้แจงแถลงการณ์แทนครับ  

นายสมชาย   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  
ก าหนดว่า  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ด้วย
คณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้  ข้อ  ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้ เพ่ือเสนอแบบแปลนและ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1          
ป่าก่อด า ตามที่โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า ปรากฏตามได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคา ร
ประกอบเป็นจ านวนเงิน 150,000 บาท และตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลต าบลป่าก่อด า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการ
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ห้องน้ า ห้องส้วม ที่ล้างหน้าแปรงฟัน รางระบายน้ า
รอบอาคารเรียนอนุบาล ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอญัตติชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ ยวกับแบบ
เปลี่ยนแปลงและรายละเอียดต่างๆ ประกอบการขออนุมัติการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ห้องน้ า ห้องส้วม ที่ล้างหน้าแปรงฟัน รางระบายน้ ารอบอาคารเรียนอนุบาล และโรงเรียน
เทศบาล 1 ป่าก่อด า จึงได้เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติดังนั้นจึง
ขออนุญาตน าเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการอนุมัติ ไปพร้อมพร้อมกัน โดยแบบแปลน ที่ทุก
ท่านได้รับ เริ่มต้นจาก  1.งบประมาณที่ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรจากกรมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ านวนเงิน 150,000 บาท ซึ่งงบประมาณตัวนี้จะอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
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นายสมชาย  จึงต้องด าเนินการบริหารจัดการจากเทศบาลต าบลป่าก่อด า จะไม่มีการผลักส่งไปยัง
โรงเรียนโดยตรง เนื่องจากเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ไป 
ต้องมีรูปแบบหรือแบบแปลน รายละเอียดประกอบต่างๆเพ่ือเสนอต่อสภาแห่งนี้เพ่ือให้ท่านสมาชิกได้
โปรดพิจารณาอนุมัติ ทุกท่านคงจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับการประมาณการงานก่อสร้าง เราเรียกกันว่าแบบ 
ปร.4 ปรากฏรายละเอียดจ านวนหรือวัสดุรวมไปถึงค่าแรงงานที่ปรากฏต่างๆมีด้วยกัน 3 ส่วน ส่วนที่ 1 
เกี่ยวกับการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมใช้งบประมาณอยู่ที่ 62,000 บาท ปัจจุบันห้องน้ าห้องส้วม
ของระดับอนุบาลจะเป็นแบบส้มซึม เราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนเป็นแบบชักโครก จ านวน 10 
ห้อง รวมไปถึงคุณครู จ านวน 1 ห้อง รวมทั้งหมด 11 ห้อง ส่วนที่ 2  อ่างล้างหน้าแปรงฟัน ใช้
งบประมาณ 99,000 บาท จากจ านวนนักเรียนร้อยเจ็ดสิบกว่าคนที่ผมได้น าเสนอไปเบื้องต้นส่วนที่ 3 
จะเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับปรับปรุงรางระบายน้ า ซึ่งปัจจุบันรางระบายน้ า มีน้ าขัง ท าให้ต้องมีการ
ด าเนินการจัดระดับใหม่ทั้งหมดจ านวน 3 ส่วน งบประมาณทั้งหมด 150,000 บาท ส่งแบบแปลนต่างๆ 
จะอยู่ด้านหลัง ท่านคงได้รับเอกสารขออนุญาตน าทุกท่านเข้าสู่แบบแปลน ห้องเรียนในระดับอนุบาลจะมี
ด้วยกัน 8 ห้องเรียน ห้องน้ าจะมีด้วยกัน 4 จุดในแต่ละมุมของอาคารเรียนจะแยกออกไปบางจุดโดยปกติ
จะมีทั้งหมด 12 ห้อง โดยเป็นห้องน้ าแบบส้วมซึม จ านวน 10 ห้อง และมีห้องน้ าคุณครูอีก 1 ห้อง ใน
ปัจจุบัน จะด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง จากแบบส้วมซึมเป็นแบบชักโครก และเพ่ิมห้องน้ า คุณครู
เข้าไปอีก 1 ห้อง ซึ่งห้องน้ าคุณครูจะมีด้วยกัน จ านวน 2 ห้อง จ านวนเด็กนักเรียนจะมีด้วยกัน 10 ห้อง
ซึ่งอยู่ในระดับอนุบาล ในหน้าเดียวกันจะมีแบบอ่างล้างหน้า ที่ทุกท่านเห็นที่ เป็นสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านข้างๆ 
อยู่ด้วยกัน 4 มุม ส าหรับเด็กที่จะใช้ในการล้างมือ ล้างหน้าแปรงฟัน  ซึ่งเป็นส่วนที่ 1 และในส่วนที่ 2  
จะเป็นเกี่ยวกับแบบแปลนรางระบายน้ าซึ่งจะมีการจัดท าขึ้นมาใหม่เพ่ือให้มีการไหลของน้ าให้ดีขึ้น       
จะด าเนินการแก้ไขจ านวน 4 มุม ดังนั้นรายละเอียดแบบแปลนจึงได้เสนอต่อท่านประธานและท่าน
สมาชิกสภาในการประกอบในการใช้แบบแปลนและงบประมาณในการใช้งบประมาณ ในการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนน าเสนอเพ่ิมเติมครับขอบคุณครับ  

ประธานสภา  ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลป่าก่อด าที่ ชี้แจงในรายละเอียดต่อสภา
เกี่ยวกับเรื่องพิจารณา 3.1.4 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาล 1         
ป่าก่อด า จ านวน 150,000.-บาท ดังนั้นที่ประชุมมีสมาชิกสภาท่านใดจะอธิบายให้ความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาผมจะขอมติในการอนุมัติการโอนลดและโอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่          
เชิญสมาชิก หากไม่มี หากไม่มี ผมจะขอมติการโอนลด โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ  6 เสียง ลา 2 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี, นายสมเกียรติ  หวายค า) 
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ประธานสภา  เมื่อมีมติโอนลดแล้ว ผมจะขอมติโอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ 
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า จ านวน 1 รายการ จ านวน 150,000.-บาท สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรมีมติ
เห็นชอบการโอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ  6 เสียง ลา 2 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี, นายสมเกียรติ  หวายค า) 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

4.1 เรื่อง  รายงานการประเมินภายนอกสถานศึกษา สมศ. (กองการศึกษา) 

ประธานสภา  เชิญทางฝ่ายคณะผู้บริหารครับหรือผู้อ่ืนที่ได้รับการมอบหมายชี้แจงแถลงการณ์แทน 
เชิญครับ  

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.1 รายงานการประเมินภายนอกสถานศึกษา สมศ. กองการศึกษา สมศ คือเป็นผู้
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การประเมินถ้าหากว่าสถานศึกษาแห่งไหนมีความพร้อมสามารถ
ขอรับการประเมินได้ ซึ่งการประเมินมี 2 อย่าง คือการประเมินตัวเองเรียกว่าประเมินภายในสถานศึกษา 
ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า แต่จะเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล          
ป่าก่อด า ที่ได้รับการประเมินไปต้องแยกให้ทุกท่านเข้าใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีความมั่นใจว่าเรา
สามารถผ่านการประเมินจาก สมศ.ได้ ซึ่ง สมศ.เป็นองค์การมหาชน ไม่จ าเป็นต้องประเมินก็ได้แต่เป็นการ
สร้างระดับให้กับการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนั้น การประเมินมีหลายหัวข้อด้วยกัน ซึ่งจะเป็นมาตรฐาน
ของเขาเอง ผมเสนอที่มาที่ไปให้ทุกท่านได้เข้าใจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีความมั่นใจจึงขอรับการ
ประเมินจาก สมศ.ซึ่งเราประเมินตัวเองเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สมศ. 
ผมขออนุญาตน าเสนอค าย่อครับ สมศ.ได้ส่งคณะกรรมการประเมินจ านวน 13 ท่านและได้เข้าประเมินทั้ง
สองวัน ในวันที่ 25-26 กรรมการแต่ละท่านจะเข้าประเมินของตัวเอง ซึ่งการประเมินมีด้วยกัน 5 ด้าน 
1.พอใช้ 2.ปรับปรุง 3.ดี 4.ดีมาก และ 5.ดีเยี่ยม ผลสรุปจาก สมศ.ส่งมาที่เทศบาลในวันที่ 17 
พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด าอยู่ในระดับดี ประมาณกลางๆ ในระดับ
ของสมศ.เพราะฉะนั้นการที่จะไปสู่การขั้นตอนการรับประเมินครั้งต่อไปจะมีห้วงระยะเวลาในการแก้ไข
และปรับปรุงจากนี้อีก 1 ปีจะลงมาอีก 1 ครั้งว่าจากปลายเดือนเมษายนที่ได้เข้ามาประเมินเรามี
ข้อแนะน าและข้อติชมมีทั้งข้อดีและข้อแนะน าขออนุญาตเข้าสู่ข้อแนะน าเพ่ืออยู่เข้าสู่ที่มาที่ ไปเพ่ือจะ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขมีอะไรบ้าง ในข้อแนะน า แจ้งมาว่าโดยเฉพาะเกี่ยวกับสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1.แนะน าให้มีรั้วกั้นบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นสัดส่วนเพ่ือความปลอดภัยของเด็กให้มี
พ้ืนที่เล่นกลางแจ้งเด็กของเราเราเห็นภาพชัดเจนว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราไม่มีรั้วรอบขอบชิด
เนื่องจากมีพ้ืนที่อยู่ใกล้โรงเรียนเทศบาล 2.ไม่มีกันสาดทุกท่านจะเห็นแบบแปลนซึ่งมีอาคารหน้าและ- 
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นายสมชาย  - อาคารหลัง อาคารหน้าคืออาคารที่รับเด็กนักเรียนเข้าห้องท ากิจกรรม อาคารหลัง
ส าหรับไว้รับประทานอาหารส าหรับเด็ก จะมีทางเชื่อมระหว่างตรงกลางเพ่ือเดินไปข้างหน้าและด้านหลัง
ควรจะมีกันสาดระหว่างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียนและอาคารห้องครัว ทาง สมศ.เป็นห่วงว่าแดด
จะสาดส่องและหากฝนตกก็จะสาดทางเดิน 3. สถานที่ส าหรับแปรงฟันเด็ก มีจ านวนน้อยเกินไป ปกติของ
เรามี แต่ว่ามีจ านวนน้อย เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่เขามองเห็น  เด็กนักเรียนของเรามีจ านวน 50 
คนกว่าคน 4.ทางเข้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางขึ้นบันไดทางข้ึนเพราะเราไม่มีรั้วรอบขอบชิดจึงเชื่อมโยง
มายังข้อนี้ ซึ่งศูนย์ของเราไม่มีกันสาดยื่นออกไปเพ่ือให้คุณครูที่รับนักเรียนในช่วงเช้า พอเด็กมาถึงก็ขึ้น
บันไดเลย และเข้าห้องท ากิจกรรมเพราะฉะนั้น ควรจะมีกันสาดเพ่ือป้องกันแสงแดด เนื่องจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตอนเช้าแดดจะมาแรงมาก รวมไปถึงฝนตกจะไม่มีกันสาดยื่น
ออกไปรองรับ 5.เต็งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เราไม่มีพ้ืนที่ร่มเพ่ือใช้สถานที่รูปให้กับเด็กๆ ของเราจะมีสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา แต่ว่าไม่มีร่มเงา  จนเป็นที่มาท่ีไปว่า น าไปสู่วันนี้คณะผู้บริหารเล็งเห็นข้อแนะน าของ 
สมศ.เพ่ือได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลของเรารับทราบว่าผู้บริหารมีแนวนโยบายในการปรับปรุงเพ่ือให้         
1.จัดให้มีรั้วรอบขอบชิด 2.ให้มีกันสาดระหว่างทางเดิน ซึ่งสวนหรือจะด าเนินการท ากันสาดช่องระหว่าง
ทางเชื่อมตรงกลางที่ว่าง 2 ข้างซ้ายขวา 3. อ่างล้างหน้าแปรงฟัน ให้มีเพียงพอต่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4.ด้านหน้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะปรับปรุงให้มีความยื่นออกมา จะเป็นกันสาดป้องกันแดดและ
ฝน 5.จะด าเนินการข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มุงหลังคาแต่ว่าเราอาจจะพิจารณาว่า วัสดุที่จะใช้ว่าเราจะใช้
วัสดุไหน เพ่ือให้เกิดร่มเงาให้มากที่สุด จึงได้น าเสนอท่านประธานสภา สมาชิกสภา ได้รับทราบ ที่น่ายินดี
อย่างน้อยเราได้รับการประเมินจากภายนอกในระดับต่อไปที่ได้เรียนให้ท่านประธานสภาและท่านสมาชิก 
ในส่วนของ สมศ.ที่แนะน าเรามาเราได้ด าเนินการแก้ไขและปีต่อไป สมศ.ได้เข้ามาตรวจอีกครั้ง ต่อเนื่อง
จากโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด าหากเราประเมินภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราได้ท าหนังสือให้    
สมศ. เข้ามาด าเนินการประเมินทาง สมศ. จะแจ้งเข้ามาอีกครั้งว่าจะเข้ามาประมาณวันไหน ระเบียบใหม่
ออกมา จากท่ีผมจ าได้เมื่อก่อนจะมีประมาณ 20 มาตรฐาน แต่ตอนนี้ปรับให้เหลือแค่ 3 มาตรฐาน แต่ละ
มาตรฐานจะมีข้อปลีกย่อยที่ท าการประเมิน ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ของ สมศ. ในโอกาสต่อไปหากโรงเรียน
เทศบาล 1 ป่าก่อด าได้รับการประเมินจากทาง สมศ.จะได้น าเสนอต่อสภาเพ่ิงแจ้งให้ประธานสภา สมาชิก
สภาทราบต่อไป ในวันนี้น าผลการประเมินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี และเราจะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดีขึ้น ให้อยู่ในระดับดีมาก และโอกาสต่อไปอาจจะอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม  จากที่ได้น าเสนอไปมีการแนะน ามา 5 ข้อฝ่ายบริหารจะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามที่ 
สมศ. ได้ด าเนินการแจ้งมา จึงน าเรียนประธานสภา สมาชิกสภาเพียงเท่านี้ครับ  

 

 

 



- ๑๖ - 

ประธานสภา  ก่อนอ่ืนก็ต้อง ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีที่ได้ให้รายละเอียด เกี่ยวกับวาระที่ 
4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ซึ่งฝ่ายบริหารได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผล ความจ าเป็น
ต่อสภาในการขอใช้งบประมาณ ดังนั้นผมในนามประธานสภา ขอใช้สิทธิ์สมาชิกสภาสอบถามศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า ในปี พ.ศ. 2562 นี้ มีเด็กที่ได้อยู่ในการดูแลของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล จ านวนกี่คน   

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา แบบนี้ครับ ผมขออนุญาตหากจ าตัวเลขไม่ผิดมีจ านวน 52 คน แต่
หากจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนและแน่นอน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของแต่ละปีการศึกษา เพราะระเบียบของ
กรมให้แจ้งในระบบช้าที่สุด คือวันที่ 10 มิถุนายน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนสังกัดท้องถิ่น 
หรือโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพราะพ้ืนฐานหรือข้อมูลส่วนตัวของเด็กนักเรียนแต่ละคน จะส่งไปยังกรม วันที่ 
10 มิถุนายนจะนิ่งมากที่สุด   เพราะเราให้นโยบายแปลว่าจะพัฒนาเด็กและคนเราจะรับดูแลตั้งแต่ 2 - 3 
ขวบ ให้เหตุผลประกอบว่า หากเด็กอยู่นอกเขตแต่มีเหตุผลในการย้ายภูมิล าเนา ย้ายถิ่นฐานตามพ่อแม่  
ไม่ว่าในเขตหรือนอกเขต แต่หากมีความประสงค์จะเข้ามาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราดูแลในการรับฝากเลี้ยง
ดูเรายินดี ดังนั้นตัวเลขแต่ละเดือนจะไม่นิ่ง เพราะนโยบายของผู้บริหารคือลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง ในสถานที่ของเราหรือเรายินดีรับเพราะว่าเด็กเล็ก 1 คน กินข้าวไม่เยอะแต่เราจะใช้วิธีถัวเฉลี่ย
ในแต่ละเดือนเกี่ยวกับค่าอาหารหรืออะไรก็ตาม คนเราจะหยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ไม่มีการปิดภาคเรียน
แต่อย่างใด เพราะเด็กบางคนอาจจะไม่ได้มาโรงเรียนครบตามจ านวนที่เราได้ก าหนดไว้ในแต่ละเดือน 
อาจจะมีเหตุผลที่ไม่สามารถมาโรงเรียนให้ครบตามจ านวนที่มาให้เราดูแลได้ จึงท าให้ตัวเลขในแต่ละเดือน
ไม่เท่ากัน มีโอกาสที่ดีที่ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไป นโยบายของผู้บริหารที่แจ้งไปยังผู้ปฏิบัติก็จะ
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลที่ตามมาในทางที่ดีเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนต่างๆ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล น าเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเท่านี้ครับ  

ประธานสภา  ในนามสภาเทศบาลขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้บริหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
บริหารจัดการรับเลี้ยงเด็กรับเลี้ยงเด็กซึ่งน ามาสู่การดูแลที่ดีเยี่ยมซึ่งแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองต่อไป ขอขอบคุณ
ท่านรองนายกที่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  

4.2 เรื่อง  การจัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า) 

ประธานสภา  - ตามบันทึกข้อความ ส่วนราชการโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า ที่ ชร 54405.1/103 
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอส่งเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า
เกี่ยวกับการจัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นวาระอ่ืนๆ ดังนั้นท่านนายกเทศมนตรีจะ
มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงแถลงแทนเชิญครับในส่วนของโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า 

 

 

 

 



- ๑๗ - 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์ฯ -เรียนประธานสภา ระเบียบวาระอ่ืนๆ ผมมือสองเรื่อง เรื่องแรกสืบเนื่องมาจากบิดาของ
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ลาวได้เสียชีวิต ท่านเป็นอดีตก านัน เป็นบิดาของนายกเทศมนตรีต าบลแม่ลาว 
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หารือกับท่านนายอ าเภอแม่ลาวและหัวหน้าส่วนอ าเภอแม่ลาวจะได้ไป
ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ เรียนเชิญทุกท่านหากไม่ติดภารกิจใดๆ ในวันศุกร์ที่ 24 ในวันพรุ่งนี้ เวลา 
19.00 น. และฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562  เรื่องที่ เรื่องที่ 2 เรื่องของบันทึกข้อความ
จากโรงเรียนเทศบาล เป็นประโยชน์สืบเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงขอโอกาสน าเรียนพัฒนาการ
ความก้าวหน้าของทางโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า เพ่ือให้ทุกท่านได้รับทราบ โดยที่มีแหล่งเรียนรู้
มากมายในโรงเรียนแห่งนี้ โดยที่มีเอกสารประกอบให้ทุกท่านรับทราบว่ามีแหล่งเรียนรู้อะไรเกิดขึ้นบ้าง 
ความหมายของแหล่งเรียนรู้จะได้เป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน ที่เกิดขึ้นน ามารายงานให้สภาได้รับทราบ          
1.แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ตามรอยพ่อหลวง 2.แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักไฮโดรโป
นิกส์ 3.แหล่งเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นอาหารปลอดภัย 4.แหล่งเรียนรู้สหกรณ์สาธิตการเรียนรู้           
5.แหล่งเรียนรู้ธนาคารออมทรัพย์ในโรงเรียนเด็กดีรักการออม 6.แหล่งเรียนรู้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
แหล่งเรียนรู้ 7.แหล่งเรียนรู้หนูน้อยการเกษตรพอเพียงระดับอนุบาล 8.แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดธรรมะ          
จะเห็นได้ว่า ที่ได้อ่านมามีแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จาก
หน่วยงานอ่ืนภายนอกอย่างเช่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เราได้งบประมาณจาก สสส.ในการสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา และหลายแหล่งเรียนรู้เราเราได้รับงบประมาณจากการสนับสนุนของผู้ปกครองบ้าง 
จากภาคธุรกิจเอกชนบ้างประเด็นอยู่ตรงนี้ครับการพัฒนาการของทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโรงเรียนประโยชน์
เกิดข้ึนกับตัวเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง น าเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราอาจจะไม่
ไปชื่นชมยินดีผมเห็นว่าควรจะน ามาเสนอในสภาเพ่ือได้รับทราบร่วมกันเราสามารถเข้าไปสนับสนุนได้ว่า
ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นดีๆ อย่างเช่นธนาคารออมทรัพย์ในโรงเรียนก็จะมีธนาคารออมสินได้มอบเคาน์เตอร์และ
จะเข้ามาตกแต่งเพ่ือให้เด็กเข้าไปในสถานที่เป็นสหกรณ์สาธิตและเป็นโลโก้เหมือนเด็กเข้าไปด าเนินการ
จากธนาคารเลย ซึ่งจะมีคุณครูและเด็กนักเรียนก ากับดูแล ในการฝากเงิน สามารถฝากได้แต่ไม่สามารถ
ถอนได้หากเบิกถอนต้องไปที่ธนาคารเท่านั้น ผมเห็นว่าพวกเราสามารถเข้าไปสนับสนุนได้ในจุดนี้ เรื่อง
อาหารปลอดภัยจากรั้วโรงเรียนสู่ชุมชน ได้รับเงินสนับสนุนจากสสส.จ านวนงบประมาณ 100,000 บาท 
แต่ไม่สามารถท าโครงการได้เนื่องจากปิดภาคเรียน หากเปิดภาคเรียนแล้วทางโรงเรียนจะได้ด าเนินการไป
ถ่ายทอดให้แก่ชุมชน อาจจะไม่เก่งถึงขั้นถ่ายทอดให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ แต่อาจจะเป็นการถ่ายทอดจากเด็ก
ไปสู่ตัวผู้ปกครอง น าเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเพ่ือเห็นพัฒนาการของโรงเรียนเทศบาล 1 ที่เกิดขึ้นครับ
ขอบคุณครับ  

ประธานสภา  ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ  สภาจึงขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลป่าก่อด าที่ได้
ชี้แจงเรื่องบันทึกข้อความส่วนราชการของโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า สังกัดกองการศึกษาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด ามีสมาชิกสภาท่านใดตามที่ท่านนายกชี้แจงต่อสภาที่ไม่เข้าใจจะสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
หากไม่มีครับขอบคุณครับผมจะแจ้งต่อเรื่องอ่ืนๆ แจ้งเพ่ือทราบ ก าหนดการจัดโครงการครอบครัว
ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม
เฮือนแม่ลาวโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เวลา 08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
09.00 - 09.30 เชิญประธานเปิดโครงการ และว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่า
ก่อด า กล่าวให้โอวาทต่อผู้เข้าร่วมโครงการ เวลา 09.30 - 12.00 น. วิทยากรบรรยายเรื่องปลอดภัย 
ห่างไกลยาเสพติด โดยนางสุภาลี ชัชวาล ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เวลา 12.30 น.-  




