
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยวิสามัญ สมัยทีห่นึ่ง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

วันจันทร์  ที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕63  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

**************** 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอินตา สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาล อินตา  สุวรรณการ  
2 นายอินถา  มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
3 นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
4 นายบุญสอน  ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
5 นายกิตติพิชญ์ มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพิชญ์ มะโนค า  
6 นายสุค า  สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุค า สุวรรณ์  
7 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 นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดสภาเทศบาล ประสงค์  เมืองมูล  
5 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
6 นายธมลชัย  ชัยสวุรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด ธมลชัย  ชัยสวุรรณ์  
7 นายณัฎฐสิทธิ์ เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฎฐสิทธิ์ เครือวงค์  
8 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  
9 นายพินิจพล  พรมวงค์ รักษาการ ผอ.สถานศึกษา พินิจพล  พรมวงค์  

10 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  
11 นางสาวรัตติกาล  แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล  แสนอินทร์  
12 นายณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล  
13 นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ถวิล   เมืองสิงห์  

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี รองประธานสภาเทศบาล -  
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  10.0๐ น. 

นายสมเกียรติฯ   - เมื่อครบองค์ประชุม เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ท่านอินตา สุวรรณการ ได้จุดเทียน
ธูปบูชาพระรัตนตรัย เพ่ือเปิดการประชุมครับ 

ประธานสภา  - เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร เลขานุการสภาสมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดระเบียบ
วาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  วันพุธ             
ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าแห่งนี้ 
ระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา   1 .1  เ รื่ อ ง  ในการประชุ ม ในวั นนี้ ไ ด้ มี ส มาชิ กสภา เทศบาล  ล ากิ จส่ วนตั ว  1  ท่ าน                         
นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี  ขอลาป่วยไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ในวันนี้  

1.2 เรื่อง ตามหนังสืออ าเภอแม่ลาวที่  ชร 0023.17/2586วันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง 
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.2563  

1.3 เรื่อง ตามหนังสือบริษัท เอ็นริช คอนชัลแตนท์ จ ากัด ที่ ER/6105/20170  ลงวันที่         
16  กันยายน  2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้ง
ที่ 2 สรุปผลการศึกษาของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230  กิโลโวลต์ พะเยา – เชียงราย (ส่วนที่พาด
ผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม)  

                         1.4 เรื่อง ตามหนังสือ ที่ ชร 54401/682  ลงวันที่ 28  กันยายน  2563 เรื่องการ
มอบหมายให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลง แทน เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามท่ี เทศบาล
ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จะได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัย
ที่หนึ่ง ขึ้น ในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า ชั้น 3 
นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗                   
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๖ ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว 
ถ้าผู้ เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น           
ถ้าผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหาร
ท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้  ดังนั้น 
จงึมอบหมายผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทนดังนี้ 

 

1.  เรื่อง การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
- กรณีก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  9  โครงการ 

2.1 มอบนายสมชาย    ขวัญชัย       รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
2.2 มอบนายประสงค์   เมืองมูล      ปลัดเทศบาล 
2.3 มอบนางวาสนา    นันตะกูล     ผ.อ.กองการศึกษา รักษาราชการแทน 

       ผู้อ านวยการกองคลัง 
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ประธานสภา       2. เรื่อง การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
    - กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน   8  โครงการ 
 2.1 มอบนายสมชาย    ขวัญชัย       รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 

  2.2 มอบนายประสงค์   เมืองมูล      ปลัดเทศบาล 
  2.3 มอบนางวาสนา    นันตะกูล     ผ.อ.กองการศึกษา รักษาราชการแทน 

         3. เรื่อง การขอแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

   3.1 มอบนายสมชาย    ขวัญชัย       รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
   3.2 มอบนายประสงค์   เมืองมูล      ปลัดเทศบาล 
              3.3 มอบนายธมลชัย ชัยสุวรรณ ์ หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 

             ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

ประธานสภา    -  ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้อภิปราย 
ชี้แจงและแถลงแทน โดยสามารถให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้  ลงชื่อ ว่าที่ร้อย
ตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจ าปี  
พ.ศ. 2563  วันศุกร์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ประธานสภา - ตามที่ทางฝ่ายเลขานุการสภา ได้จัดส่งเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ทางสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้ตรวจสอบ ทบทวน อ่านก่อนเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น ดังนั้นที่ประชุมสมาชิกทุก
ท่านได้อ่าน ทบทวนแล้ว ประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ กรุณาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการสภาแจ้งให้เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาด าเนินการแก้ไข ให้ถูกต้อง หากมีการแก้ไข  
สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาการแก้ไขเพ่ิมเติม        
ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมโดยการยกมือ การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัย
ที่สาม ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2563 วันศุกร์ ที่ 28  สิงหาคม พ.ศ. 2563 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอมติโดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม - รับรอง  7  เสียง , งดออกเสียง  - คน , ลา 1 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี) 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

     3.1 เรื่อง การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
        3.1.1 กรณีกันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  9  

โครงการ  
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ประธานสภา    - ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้องครับ 

นายสมเกียรติฯ   - เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ  หวายค า 
เลขานุการสภาอนุญาต ตามที่ท่านประธานสภาได้มอบหมาย ตามวาระที่ 3.1 เรื่องการขออนุมัติกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 57 กรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทั นสิ้นปี             
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน         
ข้อ 58 ให้วางฏีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดก่อนสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน
เว้นแต่มีเหตุผลสมควร ผู้บริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลายื่นขอกันเงินได้ไม่เกินวันท าการ
สุดท้ายของปีนั้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภา    - ขอบคุณเลขานุการสภาที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไปให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน              
9 โครงการ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้น าเสนอเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลังเพ่ือเชื่อมโยงกับบริบทในปัจจุบัน 
เชิญคณะบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาครับ 

นายสมชายฯ      -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมได้รับมอบหมายจากท่าน
นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระที่ 3 เพ่ือพิจารณา 3.1 ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ  
ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอ
ญัตติต่อสภานี้  เพื่อขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการกันเงินแบบก่อ
หนี้ผูกพัน  จ านวน  9  โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2558   หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี ถ้า
เห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน ข้อ 58 ให้วางฏีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนดก่อนสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวันเว้นแต่มีเหตุผลสมควร ผู้บริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติให้
ขยายเวลายื่นขอกันเงินได้ไม่เกินวันท าการสุดท้ายของปีนั้น ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกัน
เงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลา 



- ๕ - 

นายสมชายฯ      - เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้
ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตก
เป็นเงินสะสม ดังนั้น คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 9 โครงการ ดังรายการต่อไปนี้ 

1. โครงการติดตั้งกล้อง(CCTV) ภายในชุมชน หมู่ที่ 8 ต. ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.31/2562 ท าสัญญาเป็นจ านวนเงิน 
496,992.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน-)    

2.  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED โดยใช้พลังงานแสนอาทิตย์   ภายในเขตเทศบาลต าบล       
ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.39/2562 
ท าสัญญาเป็นจ านวนเงิน  336,000.-บาท (-สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 5 หมู่ 12 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย กว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 55.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือให้ได้ขนาดพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00       
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.51/2562 ท าสัญญาเป็นจ านวนเงิน  
140,000.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) 

4.   โครงการก่อสร้างรั้วหลังโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ระยะทางรวม 60.00 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.53/2562  ท าสัญญาเป็นจ านวนเงิน  
79,000.-บาท (-เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) 
 5.    โครงการโครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก  หมู่ที่ 12 (ฝั่งตะวนออก) ต.ป่าก่อด า           
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย หรือให้ได้ขนาดพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  236.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.49/2562 ท าสัญญาเป็นเงิน  183,000.-บาท (-หนึ่งแสนแปด
หมื่นสามพันบาทถ้วน-) 
 6.    โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หมวด 5 )  หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว        
จ.เชียงราย  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.36/2562 ท าสัญญาเป็น
จ านวนเงิน  137,000.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 
 7. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.44/2562 ท าสัญญาเป็นจ านวนเงิน  55,500.-บาท    
(-ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
 8.  โครงการปรับปรุงห้องน้ าบริเวณศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว                 
จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.58/2562 ท าสัญญาเป็น         
จ านวนเงิน   22,000.-บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 
 



- ๖ - 

นายสมชายฯ      -9. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) และอาคารประกอบ 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.26/2563 ท าสัญญาเป็นจ านวนเงิน 
148,000.-บาท  (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  รวมการขอกันเงิน จ านวน 9 โครงการ รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 1,597,492 บาท โครงการทั้ง 9 โครงการได้ผู้รับจ้างหมดแล้ว ได้ท าสัญญาดังนั้นการเบิกจ่าย
ไม่ทันในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ 2563 ผู้บริหารจึงได้เสนอต่อสภาแห่งนี้เพ่ือขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ตามเอกสารที่ได้เสนอมานี้  

ประธานสภา    - ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน  9 โครงการ ดังนั้นสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเชิญครับ สมาชิกสภาท่าน
ไหนมีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่ ตามที่คณะผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภา หากมีข้อสงสัยให้ความเห็น      
เชิญครับ  ในเมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย หรือไม่มีผู้ใจอภิปรายในเรื่องการกันเงินไว้       
เบิกเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวด               
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  9 โครงการ ล าดับต่อไปในการลงมติและการขอมติ ให้ความเห็นต่อ
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ต่อไปจะเป็นขั้นตอนให้ค าพิจารณาขอความเห็นชอบ โดยผมจะขอสอบถาม
สมาชิกสภาจะลงมติทีละโครงการ หรือลงมติทั้ง 9 โครงการทั้งหมด ดังนั้นขอให้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นด้วย 
เชิญครับ 

  นายสุค าฯ   - เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายสุค า สุวรรณ์ 
สมาชิกสภา เกี่ยวกับญัตติการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563  ผมเสนอให้มีการขออนุมัติรวมทีเดียว สมาชิกสภาทุกท่านไม่ข้อขัดข้องหรือโต้แย้งใด  ขอให้ท่าน
ประธานขออนุมัติรวมทุกโครงการครับ ขอบคุณครับ                       

ประธานสภา    - ขอบคุณท่าน สท.สุค า สุวรรณ์ ที่กรุณาให้ความเห็นต่อสภาในเรื่องการขอมติและลงมติ ท่าน  
สท.สุค า สุวรรณ์ ได้ให้ความเห็นเนื่องจากสภาเทศบาลของเราประกอบกับสมาชิกสภาของเราคงเหลือ        
7 ท่าน ในเรื่องความเห็นที่จะเห็นเป็นอย่างอ่ืน สมาชิสภาท่านอ่ืนมีความเห็นอ่ืนหรือไม่ครับ หากไม่มีตามที่
ท่าน สท.สุค า สุวรรณ์ ให้ความเห็นให้ลงมติรวมทุกโครงการ  จ านวน  9 โครงการ ผมจะทบทวนโครงการ 
อีกครั้ง เพ่ือประกอบการพิจารณา  รายละเอียดดังนี้  

1. โครงการติดตั้งกล้อง(CCTV) ภายในชุมชน หมู่ที่ 8 ต. ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.31/2562 ท าสัญญาเป็นจ านวนเงิน 
496,992.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน-)    

2.  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED โดยใช้พลังงานแสนอาทิตย์   ภายในเขตเทศบาลต าบล         
ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.39/2562 
ท าสัญญาเป็นจ านวนเงิน  336,000.-บาท (-สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) 

 

 



- ๗ - 

ประธานสภา    -3. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 5 หมู่ 12 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 55.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือให้ได้ขนาดพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00       
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.51/2562 ท าสัญญาเป็นจ านวนเงิน  
140,000.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) 

4.  โครงการก่อสร้างรั้วหลังโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ระยะทางรวม 60.00 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.53/2562  ท าสัญญาเป็นจ านวนเงิน  79,000.-บาท 
(-เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) 
 5. โครงการโครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก  หมู่ที่ 12 (ฝั่งตะวนออก) ต.ป่าก่อด า              
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย หรือให้ได้ขนาดพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  236.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.49/2562 ท าสัญญาเป็นเงิน  183,000.-บาท (-หนึ่งแสนแปด
หมื่นสามพันบาทถ้วน-) 
 6.    โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หมวด 5 )  หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว        
จ.เชียงราย  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.36/2562 ท าสัญญาเป็น
จ านวนเงิน  137,000.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 
 7. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.44/2562 ท าสัญญาเป็นจ านวนเงิน  55,500.-บาท  
(-ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
 8.  โครงการปรับปรุงห้องน้ าบริเวณศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว                
จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.58/2562 ท าสัญญาเป็น         
จ านวนเงิน   22,000.-บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 
 9. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) และอาคารประกอบ 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เลขที่ ปกด.26/2563 ท าสัญญาเป็นจ านวนเงิน 
148,000.-บาท  (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)   
 ทั้งหมด 9 โครงการ คณะผู้บริหารได้เสนอต่อสภาเทศบาล ผมได้ อ่านทบทวนให้สมาชิกสภาได้
เข้าใจตรงกันอีกครั้ง ต่อไปจะเป็นการขอมติและลงมติ เรื่องการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน  9 โครงการ ดังนั้นสมาชิกสภาท่านไหนเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  9 โครงการ ขอมติโดย
การยกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   7   เสียง , งดออกเสียง   -   คน , ลา 1 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี) 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  เพื่อพิจารณา 
3.2 เรื่อง การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมป ีประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 

        3.2.1 กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน          
8  โครงการ  
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ประธานสภา    - ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 8 โครงการ ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้อง
เชิญครับ 

นายสมเกียรติฯ   - เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ  หวายค า 
เลขานุการสภาอนุญาต ตามที่ท่านประธานสภาได้มอบหมาย ตามวาระที่ 3.1 เรื่องการขออนุมัติกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   กรณีเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสร้าง ให้
ขออนุมัติเปลี่ยนปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และ
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่ าว ให้เงิน
จ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ขอบคุณครับ 

ประธานสภา    - ขอบคุณเลขานุการสภาที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ต่อไปเชิญคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้
เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือประการพิจารณาการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า  กรณีกันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 9 โครงการ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายสมชายฯ      -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมได้รับมอบหมายจากท่าน
นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระท่ี 3 เพื่อพิจารณา 3.2 เรื่องการขออนุมัติกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
จ านวน 8 โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับ 4)  หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรค
หนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้- 
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 นายสมชายฯ      - ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนปลงและ
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้
เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสอง
แล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม โครงการดังนี้ 

1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 42.50 ม. พร้อม  เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า หมู่ที่ 8              
ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่  61/2562  
งบประมาณตั้งไว้ 170,000 บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  

2. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย  6  หมู่  12  ต.ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย ผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  200.00  เมตร  หรือให้ได้ขนาดพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  800.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด าเลขที่ ปกด.47/2562     
ตั้งไว้  500,000.-บาท  (-ห้าแสนบาทถ้วน-) 

3. โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย  (ลูกข่าย)  ภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า  รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด าเลขที่  ปกด.45/2562  ตั้งไว้  205,000.-บาท (-สองแสนห้าพันบาท
ถ้วน-) 

4. โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.  พร้อมบ่อพัก  คสล.  และถมดินหลังท่อ  ถนนสายหลัก  หมู่ที่  
7  ต.ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง  0.80  เมตร  พร้อมบ่อพัก  คสล.  และ
ถมดินหลังท่อ  ระยะทาง  100.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด าเลขที่  ปกด.
40/2562  ตั้งไว้  495,000.-บาท   (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

5. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเสื้อบ้าน หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 
10.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 4.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด าเลขที่  
41/2562  งบประมาณตั้งไว้  322,700 บาท(สามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

6. ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)  จ านวน  2  ใบ งบประมาณตั้งไว้  11,000บาท  (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) 

7.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน น้ าหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า           
80  กิโลกรัม  แรงบดอัดไม่น้อยกว่า  5  ตัน  มีความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า  5,000 ครั้งต่อนาที                 
จ านวน  1  เครื่อง งบประมาณตั้งไว้  21,000บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

8.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง สว่านไฟฟ้า  ส าหรับใช้ในกองช่าง ราคาตามท้องตลาด  จ านวน  1  ตัว  
งบประมาณตั้งไว้  7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 8 โครงการ รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น  1,732,200.-บาท            
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เหตุผลประกอบดังนี้ ทั้ง 8 โครงการมีเงินรองรับทั้ง
หมดแล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ จึงได้
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาล กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 8 โครงการ รายละเอียดที่ทุกท่านได้รับ 



- ๑๐ - 

 ประธานสภา    -ขอขอบคุณทางคณะบริหารได้ชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 8 โครงการ 
ดังนั้น ที่ประชุมมีสมาชิกสภาท่านไหน มีข้อสงสัยจะสอบถาม เชิญสอบถามได้ครับ  

นายสมเกียรติฯ   - เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายสมเกียรติ  หวายค า         
ขออนุญาตสอบถามไปยังฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 42.50 ม. พร้อม  เครื่อง
สูบน้ าแบบจมน้ า หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย มีความเก่ียวข้องเก่ียวกับโครงการที่เราด าเนินการ
ครั้งก่อน ซึ่งเป็นโครงการที่น าเงินสะสมออกมาด าเนินการในภาวะเร่งด่วน เกี่ยวกับภัยแล้ง เป็นโครงการ
เดียวกันหรือไม่ ท่านประธานสภาเคยสอบถามในเรื่องนี้เช่นกัน ตามที่เราได้ด าเนินการขุดเจาะไปแล้ว 
สอบถามเพียงเท่านั้นครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา    - เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเพ่ิมเติมต่อสภาด้วยครับ 

นายสมชาย         - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน โครงการนี้ที่เคยน าเสนอต่อสภาที่เราเคยเสนอร่างเทศ
บัญญัติปี 2562 ปีที่ผ่านมา จุดนี้เป็นจุดที่เราจะด าเนินการเจาะที่ไม่ใช่ในจุดเดิมที่เราขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมไป ที่เราด าเนินการอนุมัติไปจะเป็นของหมู่ที่ 12 บริเวณศาลาประชาธิปไตยฝั่งตะวันออก ขอน าเรียน
เพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภา     - ขอบคุณท่านรองสมชาย ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมาชิก
สภาท่านอ่ืนมีข้อสงสัยจะสอบถาม เชิญครับ หากไม่มีล าดับต่อไปจะขอมตแิละลงมติ เกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
จ านวน 8 โครงการ ดังนั้นในประเด็น อันนี้กรณีที่การการเงินที่ก่อหนี้ผูกพันท่าน  สท.สุค า สุวรรณ์                  
ให้ความเห็นให้ลงมติรวมทุกโครงการ  ดังนั้นเพ่ือให้ได้เข้าใจตรงกันขอให้สมาชิกสภาให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ลงมติ ว่าจะลงเป็นรายข้อหรือรวมทุกโครงการทั้ง 8 โครงการเหมือนเดิมเชิญท่านสมาชิกสภาครับ ก็ให้ความ
เข้าใจตรงกันผมจะทบทวนโครงการอีกครั้งครับดังนี้ 

1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 42.50 ม. พร้อม  เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า หมู่ที่ 8              
ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่  61/2562  
งบประมาณตั้งไว้ 170,000 บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  

2. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย  6  หมู่  12  ต.ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย ผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  200.00  เมตร  หรือให้ได้ขนาดพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  800.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด าเลขที่ ปกด.47/2562     
ตั้งไว้  500,000.-บาท  (-ห้าแสนบาทถ้วน-) 

                      3. โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย  (ลูกข่าย)  ภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า  รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด าเลขที่  ปกด.45/2562  ตั้งไว้  205,000. -บาท (-สองแสนห้าพัน            
บาทถ้วน-) 

 
 
 



- ๑๑ - 

ประธานสภา     -4. โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.  พร้อมบ่อพัก  คสล.  และถมดินหลังท่อ  ถนนสายหลัก            
หมู่ที่  7  ต.ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง  0.80  เมตร  พร้อมบ่อพัก  
คสล.  และถมดินหลังท่อ  ระยะทาง  100.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า
เลขที่  ปกด.40/2562  ตั้งไว้  495,000.-บาท   (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

5. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเสื้อบ้าน หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 
10.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 4.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด าเลขที่  
41/2562  งบประมาณตั้งไว้  322,700 บาท(สามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

6. ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)  จ านวน  2  ใบ งบประมาณตั้งไว้  11,000บาท  (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) 

7.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน น้ าหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า           
80  กิโลกรัม  แรงบดอัดไม่น้อยกว่า  5  ตัน  มีความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า  5,000 ครั้งต่อนาที                 
จ านวน  1  เครื่อง งบประมาณตั้งไว้  21,000บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

8.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง สว่านไฟฟ้า  ส าหรับใช้ในกองช่าง ราคาตามท้องตลาด  จ านวน  1  ตัว  
งบประมาณตั้งไว้  7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น  1,732,200.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)  

ทั้งหมด 8 โครงการ คณะผู้บริหารได้เสนอต่อสภาเทศบาล หากไม่มีข้อสงสัยไม่ประสงค์อภิปราย ล าดับต่อไป
ในการลงมติและการขอมติ ให้ความเห็นต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ต่อไปจะเป็นขั้นตอนให้ค าพิจารณา
ขอความเห็นชอบ โดยผมจะขอสอบถามสมาชิกสภาจะลงมติทีละโครงการ หรือลงมติทั้ง 8 โครงการทั้งหมด 
ดังนั้นขอให้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นด้วย เชิญครับ 

  นายสุค าฯ   - เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายสุค า สุวรรณ์ 
สมาชิกสภา ผมขอเสนอให้มีการขออนุมัติรวมทีเดียวเหมือนเช่นเดิม เนื่องจากผู้บริหารได้อธิบายได้ชัดเจน 
สมาชิกสภาทุกท่านเข้าใจร่วมกันและทุกโครงการมีประโยชน์ทุกโครงการทุกชุมชนครอบคลุมทุกชุมชน  
ขอให้ท่านประธานขออนุมัติรวมทุกโครงการครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา    - ขอบคุณท่าน สท.สุค า สุวรรณ์ ที่กรุณาให้ความเห็นต่อสภาในเรื่องการขอมติและลงมติขอ
อนุมัติรวมทีเดียว การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้
ผูกพัน และกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ให้ลงมติรวมกันทุกโครงการ ผมจะขอมติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติกรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน              
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 8 โครงการ ขอความกรุณายกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   7   เสียง , งดออกเสียง   -   คน , ลา 1 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี) 

 

 

 



- ๑๒ - 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  เพื่อพิจารณา 
3.2 เรื่อง การขอแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ร่วมเป็นคณะกรรมการ

พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
  

ประธานสภา     - ระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่อง การขอแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ร่วม
เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ต่อไปขอ
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้องส าหรับในเรื่องนี้ว่าจะมีการขอให้สมาชิกสภาเข้าร่วมกี่ท่าน 
หลักการและเหตุผลในการด าเนินการในครั้งนี้ ขอให้ชี้แจงต่อสภาด้วย เชิญครับ 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์ฯ      -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ 
ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า เรื่องการปรับปรุงเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 เนื่องจากเทศบาลต าบลป่าก่อด า มีเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้ 

1.ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2543 

2.ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 

3.ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการตัด
แต่งผม พ.ศ. 2543 

4.ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 

5.ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ. 2563 

6.ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 

7.ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือที่ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2543 

8.ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การใช้บริการสุสานและฌาปนสถานเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
พ.ศ. 2543 

9.ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2551 

10.ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2551 

11.ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงไก่ ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า            
พ.ศ. 2554 

12.ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง ตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ. 2554 

 

 



- ๑๓ - 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์ฯ      -จะเห็นได้ว่าเทศบัญญัติ ได้ประกาศใช้เป็นอะไรนะเวลานานแล้ว ปัจจุบันมีสถาน
ประกอบการการเกิดขึ้นหลายๆประเภทที่ยังไม่ได้ระบุในเทศบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับได้มีการประกาศ
กฎกระทรวง การสาธารณสุข แก้ไขปรับปรุงรายชื่อ ปรับปรุงกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เ ข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบันและหนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุดที่ ชร 0032.011/ว13237 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2563 ลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
เรื่องแจ้งให้ถูกประดับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายครั้งที่ 2/2563 เรื่องการ
เพ่ิมเติมมาตรการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยมีแนวทางการออกข้อเทศบาลกับ
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งการจัดข้อบัญญัติท าผิดดังกล่าวนั้น อาจจะ
ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติ ดังนี้ 

1. จัดท าเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดเพ่ิมมาตรการป้องกันโรค
ระบาดในส่วนของลักษณะของกิจการแต่ละประเภท  

2.จัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใหม่เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันโรคติดต่อโดยเฉพาะ  
ซึ่งก าหนดประเภทกิจการที่ต้องการบังคับใช้และก าหนดเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19  ทางนี้กิจการต้องก าหนดให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

3.จัดท าข้อบัญญัติท้ องถิ่ นฉบับใหม่ต ามตั วอย่ า งร่ า งข้อบัญญัติท้ องถิ่ นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและโฉนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19ในลักษณะของกิจการแต่ละประเภท ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึง
ขอให้ทางสภาเทศบาล เลือกตัวแทนจ านวน 2 ท่านเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อพิจารณายกร่างแก้ไขและปรับปรุง
หรือจัดท าเทศบัญญัติท้องถิ่น ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น แจ้งรายละเอียดเพียงเท่านี้ครับท่าน
ประธานสภา ขอบคุณครับ  

ประธานสภา     - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการขออนุมัติแต่งตั้ง
ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล       
ป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 ตามที่เทศบาลต าบลป่าก่อด าได้ประกาศใช้            
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นระยะเวลานาน           
ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับระเบียบ
หรือบริบทในปัจจุบัน คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด าจึงได้เสนอ แก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติให้เป็น
ปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงขอความอนุเคราะห์ สมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 
2 ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณายกร่างแก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า             
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้นที่ประชุมสมาชิกสภาท่านไหนมีข้อ

สงสัยจะสอบถามในประเด็นดังกล่าว กรุณาสอบถามเพ่ิมเติมได้ - 



- ๑๔ - 

ประธานสภา     - ในที่ประชุมสมาชิกทุกท่านคงรับทราบและเข้าใจ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้อธิบายชี้แจงต่อที่

ประชุมดังนั้นและล าดับต่อไปในการพิจารณาคัดเลือกหรือว่าแต่งตั้งจึงขอให้สิ่งที่ สมาชิกสภาได้เสนอชื่อและ

ขอความร่วมมือสมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการ สมาชิกสภาเชิญเสนอชื่อครับ 

นายสมเกียรติฯ   - เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายสมเกียรติ  หวายค า 
จากที่สังเกตเกี่ยวกับเทศบัญญัติสาธารณสุข ตามที่ฝ่ายบริหาร ขอให้สมาชิกสภาจ านวน 2 ท่าน ร่วมเป็น
คณะกรรมการ ผมขอข้อเสนอแนะว่าถ้าหากมีคณะกรรมการภายนอกเหนือจากสมาชิกสภา ผู้ซึ่งมีความรู้ใน
เรื่องของสาธารณสุขเพ่ิมเติมหรือส่วนราชการภายนอกอ่ืนๆ ที่มีความรู้ สามารถเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน
เรื่องนี้ได้หรือไม่ จะท าให้เกิดความกระชับมากขึ้นให้เป็นแบบบูรณาการและยั่งยืนต่อไป   เช่น เจ้าหน้าที่
อนามัย เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอ าเภอ หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอสอบถามว่าสามารถน า บุคคลภายนอก
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการได้หรือไม่ 

ประธานสภา    - ขอบคุณ สท.สมเกียรติ หวายค า ที่ได้สอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการเข้าร่วมเป็นกรรมการ

พิจารณายกร่างแก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติสาธารณสุข เป็นค าถามที่ดีและมีประโยชน์ ดังนั้น จึงขอให้ท่าน

นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ  

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์ฯ      -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน  กระผมว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย 
นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า เรื่องการปรับปรุงเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ตามระเบียบวาระประชุม          
จะขอให้สมาชิกสภาเข้าร่วมจ านวน 2 ท่าน หรือมากกว่าหรือเห็นตามที่ท่านเห็นสมควร เรื่องนี้เพียงแต่ให้
สมาชิกสภาเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการ ข้อบัญญัติเทศบัญญัติต้องมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ที่มี
ความรู้เข้ามาท างานในเรื่องนี้อยู่แล้วครับ  

ประธานสภา    - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงท าความเข้าใจ เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการยกร่าง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งตามที่ท่านนายกได้
ชี้แจงมีหลายส่วนที่เข้าร่วมด้วย ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาจ านวน 2 ท่าน เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จึง
ขอที่ประชุมสมาชิกสภาได้เสนอชื่อและขอผู้รับรอง 2 ท่านเชิญครับ  

นายกิตติพิชญ์         -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอ
นายอินตา สุวรรณการ ครับ  

ประธานสภา       - ขอผู้รับรองสองท่าน เชิญครับ 

ผู้รับรอง       - นายบุญสอน  ปงรังสี , นายสมเกียรติ  หวายค า 

 



- ๑๕ - 

ประธานสภา       - ขอให้สมาชิสภา เสนออีกหนึ่งท่านเพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการยกร่าง พรบ.สาธารณสุข 
เชิญครับ 

นายบุญสอน          -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร กระผมนายบุญสอน ปงรังสี  สมาชิก
สภา เขต 2   ผมขอเสนอ นายอินถา  มะโนค า ครับ 

ประธานสภา       - ขอผู้รับรองสองท่าน เชิญครับ 

ผู้รับรอง       - นายสุค า  สุวรรณ์ , นางดา  ริมทอง 

ประธานสภา       -ในเมื่อในที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง           
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา จ านวน 2 ท่าน ได้แก่1.นายอินตา 
สุวรรณการ  2. นายอินถา  มะโนค า  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้สมาชิกสภาทั้ง 2 ท่าน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขอความกรุณายกมือ
พ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   7   เสียง , งดออกเสียง   -   คน , ลา 1 คน (นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี) 

 

ระเบียบวาระที่ 4.๑ เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา     - สมาชิกท่านไหน มีข้อสงสัยสอบถาม เกี่ยวกับหน่วยงานของเทศบาลต าบลป่าก่อด า การท างาน
ที่ผ่านมา มีเรื่องไหนจะสอบถามคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง งานในหน้าที่ที่เราไม่เข้าใจ หากไม่
สอบถาม ทางคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ มีอะไรจะแจ้งในการประชุมหรือไม่ 

นางวาสนา          -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ทางกอง
การศึกษา เทศบาลได้ก าหนด จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 จึงขอเชิญทุก
ท่านเข้าร่วมการตักบาตรเทโวโรหณะในวันดังกล่าว และด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านตามหนังสือ
ที่ได้แจกให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา     - ประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 
06.00 เป็นต้นไป หากสมาชิกสภาท่านใด หัวหน้าส่วนราชการ ไม่ติดภารกิจในส่วนไหน ขอเชิญทุกท่านเข้า
ร่วมท าบุญตักบาตรดังกล่าว ตามหนังสือที่กองการศึกษาได้แจกทุกท่านไป การประชุมสภาวันนี้ขอขอบ 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาทุกท่าน ที่ให้ความเห็นชอบ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63กรณีกันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน                
9  โครงการ และกรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 8  โครงการ-  

 




