
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 

วันอังคาร  ที่ 27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64   เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

************* 
 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวชิรศักย์ พรหมษี ประธานสภาเทศบาล วชิรศักย์ พรหมษี  
๒ นางดา ริมทอง รองประธานสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
๓ นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
๔ นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น สมาชิกสภาเทศบาล นิวัฒน์ ศรีหมื่น  
๕ นายบุญสอน ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
๖ นายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเทศบาล อ้าย เมืองมูล  
๗ นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล พนัสพงศ์ ภิราษร  
๘ นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล รามนัฏ อินต๊ะรัตน์  
9 นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม  

10 นางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล พรพิมล วงษารัตน์  
11 นายพงศกร วงค์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร วงค์ชัย  
12 นายภูวนัย  อิ่นค่ า เลขานุการสภาเทศบาล ภูวนัย  อิ่นค่ า  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรี ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย  
2 นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี สมชาย ขวัญชัย  
3 ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ รองนายกเทศมนตรี อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์  
4 นายอาทิตย์  ภิราษร เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย์  ภิราษร  
๕ นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า ประสงค์  เมืองมูล  
6 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
7 นายพินิจพล  พรมวงศ์ รก.ผอ.สถานศึกษา พินิจพล  พรมวงศ์  
8 นายอดุลย์ ยอดทองค า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อดุลย์ ยอดทองค า  
9 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  

10 นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล แสนอินทร์  
11 นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกัน ถวิล  เมืองสิงห์  
๑๒ นางสาวธัญญา  บุญเป็ง คนงาน ธัญญา  บุญเป็ง  
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 

เลขานุการสภาฯ - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญ นายวชิรศักย์  พรหมษี ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า       
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภาฯ - เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน คณะผู้บริหาร ส่วนราชการตลอดไปถึงผู้ร่วม
ประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า               
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคาร  ที่ 27 เดือน กรกฎาคม             
พ.ศ.๒๕64 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - เรื่องที่ 1.1 การเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี          
พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ ชร 0023.17/1897 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศ
อ าเภอแม่ลาว เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี                
พ.ศ.2564 ด้วยนายกเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้รายงานถึงอ าเภอแม่ลาวเพ่ือขอเปิดประชุมสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.2564 โดยมีเหตุจ าเป็น เพ่ือให้
สภาพิจารณา คือการขอรับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จากเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,การขออนุมัติตั้งรายจ่ายรายการใหม่ จากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 , ขออนุญาตก่อสร้างรั้วฌาปน
สถานหมู่ที่ 9 ต าบลป่าก่อด า และขออนุญาตใช้สถานที่ก่อสร้างสระว่ายน้ าชุมชนจากกรมพล
ศึกษา  อ าเภอแม่ลาวพิจารณาแล้ว เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 26 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ประกอบค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 5742/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2563 เรื่องการมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด และนายอ าเภอปฏิบัติ
ราชการแทน นายอ าเภอแม่ลาวจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
๑ ประจ าปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 19                
เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอ าเภอแม่ลาว ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  

เรื่องที่ 1.2 ตามหนังสือที่ ชร 1618.3/1872 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เรียนหัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
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ประธานสภาฯ - สิ่งที่ส่งมาด้วยก าหนดการ ด้วยศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานอ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย ได้ก าหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่า และปล่อยพันธุ์ปลา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ใน
วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ อ่างเก็บน้ าห้วยก๊อ บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 
13 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่าน และข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ผู้ที่เป็นจิตอาสา
พระราชทานแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทานสวมเสื้อสีเหลือง สวมหมวกผูกผ้าพันคอจิต
อาสาพระราชทาน และติดบัตรประจ าตัวจิตอาสาพระราชทานส าหรับประชาชนทั่วไป สวมเสื้อ  
สีเหลือง พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น จอบ เสียม มีด พร้า เป็นต้น เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี 
นายอ าเภอแม่ลาว ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                                 2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  2564                   
วันที่ 8 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้
ตรวจสอบก่อนวันประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯหรือผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดจะ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ไม่สมบูรณห์รือตกบกพร่องประการใดในรายงานการประชุมหรือไม่ เพ่ือจะ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป เชิญครับ 

นายกิตติพัทธ์ฯ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม  
สมาชิกสภาเขต 2 สมาชิกสภาเขต 2 ขออนุญาตแก้ไขข้อความรายงานการประชุม ดังนี้ครับ หน้าที่ 13 ชื่อของผม

จาก สมาชิกสภาเขต 1 แก้ไขเป็นสมาชิกสภาเขต 2  หน้าที่ 16 ชื่อของผมเช่นกัน              
 จาก สมาชิกสภาเขต 1 แก้ไขเป็นสมาชิกสภาเขต 2  หน้าที่ 23 ชื่อของผมเช่นกัน จาก 
 สมาชิกสภาเขต 1 แก้ไขเป็นสมาชิกสภาเขต 2 หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 5 , 19 ,21 จาก สท.บุญ

สอน แก้ไขเป็น สท.บุญสอน ปงรังษี และหน้า 24 ผมอยากน าเรียนว่าผู้บันทึกการประชุมนั้น
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2560 ข้อก าหนด ก าหนดไว้ว่า”ผู้จดรายงานการประชุม” ดังนั้นผมขอแก้ไขจาก ผู้บันทึก
การประชุมสภาเทศบาล เป็น ผู้จดรายงานการประชุมสภาเทศบาล การก าหนดวันที่ควรจะลง 
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นายกิตติพัทธ์ฯ เป็นวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสภาเทศบาล ได้ประชุมในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ 
 สมาชิกสภาเขต 2         ระบุเป็นวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ไม่ถูกต้อง และบรรทัดต่อมาขอแก้ไขจากผู้รับรองรายงาน

การประชุม เป็น ผู้ตรวจรายงานการประชุม ส่วนวันที่ควรจะเป็นวันที่ 8 มิถุนายน 2564 
เช่นกัน ผมขอแก้ไขวันที่จาก วันที่ 11 มิถุนายน 2564  เป็น วันที่ 8 มิถุนายน 2564  
ตามท่ีผมได้ศึกษาระเบียบครับ ผมมีเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่านกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2  ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะการจัดท ารายงาน
การประชุม แจ้งให้ด าเนินการแก้ไขรายงานที่ประชุม จากเดิมสมาชิกสภาเขต 1 เป็นสมาชิก
สภาเขต 2  หน้าที่ 13,16,23 และ หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 5 , 19 ,21 จาก สท.บุญสอน แก้ไข
เป็น สท.บุญสอน ปงรังษี และหน้า 24 แก้ไขจาก ผู้บันทึกการประชุมสภาเทศบาล เป็น ผู้จด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ขอแก้ไข ผู้รับรองรายงานการประชุม เป็น ผู้ตรวจรายงาน
การประชุม แก้ไขวันที่จาก วันที่ 11 มิถุนายน 2564  เป็น วันที่ 8 มิถุนายน 2564  
ส าหรับข้อมูลในหน้าที่ 24 ที่มีการด าเนินการตามรูปแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นส่วนราชการที่เคย
ปฏิบัติกันมา ดังนั้นขอฝากทางหัวหน้าส่วนราชการ หรือท่านปลัด ซึ่งเป็นผู้ก ากับดูแลข้าราชการ 
ผมขอถือโอกาสเป็นค าสั่งจากประธานสภาเทศบาล ให้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ถ้าหากส่วนราชการที่เก่ียวข้องไม่เอ้ืออ านวย ในเรื่องของบันทึกรายงานการประชุม เป็นส่วนของ
รายงานการประชุมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ระเบียบและข้อบังคับ ในส่วนของราชการ ถ้าหาก
หน่วยงานราชการไม่ยอมสนับสนุนในเรื่องนี้ ผมคิดว่าสภาเทศบาลซึ่งเป็นผู้ที่มีอ านาจสูงสุดใน
การประชุมสภาเทศบาลถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ข้อสั่งการจากสายบังคับบัญชาโดยตรง แต่ถือว่าเป็น
ค าสั่งจากประธานสภาในการประชุมสภาเทศบาล เกี่ยวในข้อกฎหมาย ในเรื่องของการประชุม
สภาถือว่าเป็นสิทธิ์ขาด ผมขอใช้อ านาจในเรื่องนี้ ต่อไปรายการการประชุมหรือว่าเอกสารที่จะ
เข้ามาสู่การประชุมสภา ขอให้มีการตรวจสอบให้เป็นไปตามครรลองและข้อบังคับ เพราะการ
ท างานผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบ ตามล าดับการสั่งการ ของทีมงานของ
ท่านปลัดเอง มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้เข้าร่วมประชุมจะเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีก
หรือไม่  หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ท่านใดเห็นสมควรกรุณายกมือ
ขึ้นพ้นเหนือศรีษะ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้รับรองการประชุมและด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.1 เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ประธาน ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบที่เก่ียวข้อง  
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เลขานุการ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด        
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา - ผมขอเชิญทางผู้บริหารชี้แจงต่อสภาเทศบาล เชิญครับ 

นายสมชาย  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ขออนุญาตปรึกษาท่านประธาน 
รองนายกเทศมนตรีฯ      ในญัตติระเบียบวาระที่ 3 3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  และ 3.2 การขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ จากเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันผมจึงขอ
เสนอเป็นคราวเดียวกัน และจะท าให้มีการปรับเปลี่ยนวาระที่ได้จัดส่งไปในครั้งนี้ครับ เพ่ือท าให้
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาได้เข้าใจสอดคล้องกัน จึงขออนุญาตปรึกษาว่าอนุญาตหรือไม่
ครับ  

ประธานสภา - ผมเห็นด้วยตามทีผู่้บริหารจะชี้แจงต่อเนื่องกัน เชิญครับ 

นายสมชาย  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา 
รองนายกเทศมนตรีฯ      หัวข้อ  3.1 และ 3.2 ผมขออนุญาตเสนอรายละเอียดให้สอดคล้องกัน และต่อเนื่องกันเพ่ือให้

ทุกท่านได้เห็นภาพและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ญัตติงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้ เพ่ือขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากแผนงาน ดังนี้          
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  2.จากแผนงานกองการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ และโอนเพ่ิมเป็นรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.2564 จ านวน 1 รายการ โดยมีเหตุผล ตามที่สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการดังนี้ 1.โครงการวางท่อ คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อถนนสายหลัก หมู่ 7              
ต.ป่าก่อด า  ระยะทาง 100  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ 
45/2563 งบประมาณ495,000.-บาท กองช่างด าเนินตรวจสอบพ้ืนที่โครงการดังกล่าวแล้ว 
พบว่าระยะทางที่ได้ก าหนดในเทศบัญญัติด าเนินการไม่ได้ จึงได้ขอปรับลดระยะทางเหลือเพียง 
49 เมตร และงบประมาณท่ีจะใช้ด าเนินการ น้อยกว่าที่ตั้งไว้ 2.โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคาร
เรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า ตั้งไว้ 315,000 บาท ด้วยทางโรงเรียนเทศบาล 1 
ป่าก่อด า มีความประสงค์จะใช้ตามโครงการดังกล่าวเพียง 150,000 บาท ตามแบบ ปร.4 ปร.
5 ที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งน้อยกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ โดยมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ- 
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นายสมชาย สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็น 
รองนายกเทศมนตรีฯ อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้ โอนลด 1. แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการวางท่อ คสล. พร้อม
บ่อพักและถมดินหลังท่อ  ถนนสายหลัก หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า  รายละเอียด ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขท่ี 45/2563 ตั้งไว้ 495,000 บาท ขอโอนลดจ านวน 221,000.-
บาท คงเหลืองบประมาณ 274,000 บาท 2.โอนลดจากแผนงานโครงการศึกษาดูงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษางบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 4 ชั้นโรงเรียนเทศบาล 1  
ป่าก่อด า ตั้งไว้ 315,000 บาท ขอโอนลด 165,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 386,000 บาท 
โดยโอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร 
งานทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ าในผิวจราจรจากสาเป็นฝาเหล็กหล่อ 
บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 10 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบ
เลขที่ 20/2564 ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 221,000 บาท 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหาร งานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งไฟแสงสว่าง LED โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตาม
แบบเลขที่ ปกด.19/2560 ตั้งงบประมาณไว้ 155,600 บาท รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จ านวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 376,600 บาท และโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร งานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงถนนรางระบายน้ า ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเช่นถนนรางระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตั้งไว้ 50,000 
บาท รวมโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 9,400 บาท ดังนั้นผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงขอเสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมี
การโอนลดจ านวน 2 รายการ โอนเพ่ิมไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ และโอนเพ่ิม
งบประมาณ จ านวน 1 รายการ ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้ครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ผู้บริหารท่านรองนายกเทศมนตรี ได้น าเสนอต่อสภาเทศบาล รายการโอนลดงบประมาณ
จ านวน 2 รายการ รายการตั้งจ่ายรายการใหม่ 2 รายการ และโอนเพ่ิมงบประมาณอีก 1 
รายการ สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมทั้ง 3 รายการ ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้
น าเสนอ หากไม่มีผู้อภิปรายผมจะขอมติจากสภาเทศบาล จ านวน 3 ครั้งครับ  
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นายกิตติพัทธ์ฯ การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 สมาชิกสภาเขต 2         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่ 27, 29 ตามที่ผู้บริหารได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดมา

นั้น ผมคิดว่าการใช้จ่ายงบประมาณน าไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์แต่ประชาชน ตามเงื่อนไขตาม
ระเบียบผมก็เห็นด้วย แต่มีข้อสังเกตน าเรียนต่อที่ประชุมว่าในการจัดท าแผนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การตั้งแผนส ารวจไว้ จ านวน 100 เมตร แต่มีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะทาง 49 เมตร ผมว่าการ
จัดท าแผนความเป็นจริงแล้วต้องลงพื้นที่เพ่ือส ารวจให้ชัดเจนในการจัดท าแผนจะได้ตรงกับความ
เป็นจริง หากจะคลาดเคลื่อนผมเห็นว่าไม่ควรจะมากเกินไป เพราะเป็นจ านวน 51 เมตร สาเหตุ
ที่เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากอะไรไม่ลงไปส ารวจจริงใช่หรือไม่ หรือเป็นเทคนิคการตั้งงบประมาณ 
เป็นข้อสังเกตในการด าเนินการครั้งต่อไปจะได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ขอให้น าเรื่องนี้เป็น
ข้อสังเกต น าเรียนที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ  

ประธานสภาฯ            -เป็นข้อสังเกตของทาง สท.กิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม เชิญทางผู้บริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติม 

นายสมชาย  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน โดยหลักการท างานของเรา 
รองนายกเทศมนตรีฯ      หลายท่านเป็นสมาชิกสภาหลายรุ่นหลายปี ตามหลักของเส้นหลักของบ้านปากกองระยะทาง

เกือบ 900 เมตร - 1 กิโลเมตร หากผมจ าตัวเลขไม่ผิดขออนุญาตเอ่ยนามท่านนายกท่านเดิม
ท่านได้ ด าเนินการวางท่อตั้งแต่ปากซอย เสร็จสิ้นอยู่บริเวณขออนุญาตเอ่ยนามหน้าบ้านนาย
เจริญ ภูน้อย ระยะทางประมาณ 300 เมตร จะเหลือระยะทางอีก 600-700 เมตร จะถึงจุด
ด้านทิศตะวันตกของวัดศรีดอนมูล หมู่ที่ 7 การจัดท างบประมาณในแต่ละปี เราจะสนับสนุนด้าน
งบลงทุนของแต่ละหมู่บ้านเราจะเฉลี่ยให้เสมอภาคกัน เพราะฉะนั้นชุมชน หมู่ที่ 7 จะจัดสรรใน
แต่ละปี บางปีมีงบประมาณเหลือจ่าย เราวางแผนงานที่เหลือ จ านวน 700 เมตรให้เสร็จสิ้น 
บางทีเราจัดสรรงบประมาณได้ 100 เมตร แต่ในเทศบัญญัติบางปีเรามีเงินเหลือจ่าย เราจึงขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาล เพ่ือใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือท าการจัดสรรลงไปในพ้ืนที่ 
ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจากระยะ 700 เมตรใช้ระยะเวลา 5-6 ปี ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ของเรา
สับสนในเรื่องของพ้ืนที่  เราจะท างานตั้งแต่ต้นจนจบการลงพ้ืนที่บางครั้งเราเข้าใจว่าการ
ด าเนินการยังไม่เสร็จสิ้น จึงท าให้การตั้งงบประมาณในปีที่ผ่านมาขออนุมัติไปจ านวน 100 
เมตร  เราต้องยอมรับในข้อผิดพลาดในจุดนี้ เราถือว่าเป็นประโยชน์แก่ชุมชน ไม่มีการแฝง
งบประมาณใดๆ ทั้งสิ้น ในเรื่องที่เกี่ยวกับหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ นั้น จึงต้องเสนอ
เอกสารเพื่อให้สภาได้อนุมัติในการเปลี่ยนแปลง ดีกว่าที่งบประมาณตั้งไว้ 100 เมตร แต่ท าจริงๆ 
49 เมตร แต่เบิกจ่ายที่ 100 เมตร จึงต้องน าเข้าสู่สภาเพ่ือท าการแก้ไข จะได้มีงบประมาณ
คงเหลือในการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 ที่เราได้ขออนุมัติเข้าสภาเพ่ือด าเนินการตั้ง
จ่ายรายการใหม ่จ านวน 2 โครงการ ขออนุญาตเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ            -ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ที่ได้ให้ค าชี้แจง เกี่ยวกับการท างานการลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่
เป็นเหตุผลประกอบการพิจารณาโอนงบประมาณในครั้งนี้  

นายกิตติพัทธ์ฯ ส าหรับผมถือว่าชัดเจนในการชี้แจงครับ 
 สมาชิกสภาเขต 2        
 ประธานสภาฯ            - มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ท่าน

ใดอนุมัติเห็นชอบในการโอนลดงบประมาณ จ านวน 2 รายการ กรุณายกมือขึ้นพ้นเหนือศรีษะ  
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มติที่ประชุม - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้โอนลดงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 2 

รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 386,000 บาท 
ประธานสภาฯ            - ล าดับต่อไปขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เห็นชอบอนุมัติการโอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่จ านวน 2 รายการ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถือว่ารับทราบข้อมูลที่
ผู้บริหารน าเสนอต่อสภาเทศบาล จึงขอมติจากสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เห็นชอบการโอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ กรุณายกมือขึ้นพ้นเหนือศรีษะ  

มติที่ประชุม - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 คน (ประธานสภา)     
ที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี            

พ.ศ. 2564 จ านวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 386,000 บาท 
ประธานสภาฯ            - ต่อไปขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณ จ านวน 

1 รายการ ขอมติเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นพ้นเหนือศรีษะ  
มติที่ประชุม - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 คน (ประธานสภา)     
ที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ โอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน                

1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,400 บาท 

3.2  เรื่อง  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 ประธานสภาฯ            -เชญิเลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ -เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย           

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด  4  ข้อ  ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ       -เชิญทางคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
นายสมชาย  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
รองนายกเทศมนตรีฯ      ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอ

ญัตติต่อสภาน้ี เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 งานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธางบลงทุนประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อถนนสายหลัก หมู่ 7 ต าบลป่าก่อด า
ระยะทาง 100 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ 45/2563 
งบประมาณ 495,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าก่อด า พ.ศ. 2561 - 
2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ล าดับที่ 2 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  – 
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นายสมชาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รองนายกเทศมนตรีฯ      พ.ศ.2563 หมวด  4  ข้อ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมตัิของสภาท้องถิ่น ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อถนนสายหลัก หมู่ 7 ต าบลป่าก่อด า
ระยะทาง 100 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ 45/2563 
งบประมาณ 495,000 บาท โดยกองช่างด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่โครงการดังกล่าวพบว่า
ระยะทางท่ีก าหนดในเทศบัญญัติไม่ตรงกับพื้นท่ีจริง จึงได้ขอปรับลดระยะทางเหลือเพียง 49.00 
เมตร ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม 
โครงการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อถนน
สายหลัก หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า  ระยะทาง 100  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า เลขที่ 45/2563 งบประมาณ 495,000.-บาท  (สี่แสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
ข้อความใหม่ โครงการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.พร้อมบ่อพักและถมดิน
หลังท่อ ถนนสายหลัก หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า  ระยะทาง 49.00เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ 17/2564 งบประมาณ 274,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนสี่
พันบาทถ้วน) ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด าเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามรายละเอียดหัวข้อก่อนหน้า ตามที่
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าใต้อนุมัติให้ด าเนินการโอนลดงบประมาณ ดังนั้นจึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของโครงการรวมไปถึงขอน าเรียนท่านประธานหลังจากสภาอนุมัติ
ในการโอนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว การตั้งจ่ายรายการใหม่เรียบร้อยแล้ว การขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อสภาอนุมัติให้ด าเนินการตามที่เจ้าหน้าที่ได้
ด าเนินการเสนอแบบแปลน ปร.4 ปร.5 ที่ได้แนบให้ทุกรายการ ขอน าเรียนเพิ่มเติมเท่านี้ครับ  

ประธานสภาฯ - ตามที่คณะผู้บริหารได้น าเสนอญัตติ เป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ให้ตรงตามพ้ืนที่และงบประมาณที่ได้ขอโอนลด ตามหัวข้อที่ผ่านมาและสภาเทศบาลได้มีมติ
อนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้นประกอบกับการเสนอแบบแปลนในการด าเนินการตามงบประมาณที่ปรับ
ลดลง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เห็นชอบในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กรุณายกมือขึ้นพ้นเหนือศรีษะ  

มติที่ประชุม - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
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3.3 เรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 ต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภาฯ       -เชิญทางคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
นายสมชาย  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ 
รองนายกเทศมนตรีฯ      ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือก่อสร้างรั้วฌาปนสถานตามที่ ขออนุญาต

เอ่ยนามนายอินถา มะโนค า เป็นตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ และคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส
วัดบุญเรือง ได้ท าหนังสือขออนุญาตด าเนินการก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 ต าบลป่าก่อด า 
โดยใช้งบประมาณบริจาคของประชาชนและผู้มีจิตศรัทธานั้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 “เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” ดังนั้น
กองสาสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการตรวจสอบฌาปนสถาน หมู่ที่  9 ต าบลป่าก่อด า เห็นว่า
ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอประกอบกับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเป็นสิ่งที่ควรด าเนินการ เพ่ือ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และตามความประสงค์ของประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกัน
บริจาค ควรให้ด าเนินการก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 โดยภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ และคณะกรรมการฝ่ายฆราวาสวัดบุญเรือง จะด าเนินการส่งมอบ
สิ่งก่อสร้างดังกล่าวให้เทศบาลต าบลป่าก่อด าต่อไป ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องได้รับอนุญาต
จากสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงควรเสนอญัตติเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลอนุญาตต่อไป 
ผู้บริหารโรงเรียน จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของเทศบาลต าบล        
ป่าก่อด า เพื่อก่อสร้างรั้วฌาปนสถานอนุมัติต่อไป ขอเพ่ิมเติมข้อมูลตามที่สมาชิกสภาบางท่านได้
รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเป็นการก่อสร้าง ที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลป่าก่อด า  โดยมี
งบประมาณมาจากจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไปในระเบียบแจ้งว่า ถ้าการกระท าดังกล่าวมีการ
แข่งเรือมีภาระติดพันหมายถึงว่าหากสิ่งของดังกล่าวช ารุดเสียหาย หรือหมดสภาพการใช้งาน
ตามระยะเวลาดังนั้นการมอบสิ่งต่างๆ ที่ถือว่าเป็นหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจะต้องผ่านสภา
เทศบาล การที่ผู้บริหารเสนอให้สภาเทศบาลอนุมัติให้มีการด าเนินการก่อสร้าง ในเบื้องต้นก่อน
เป็นการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เนื่องจากว่าฌาปนสถาน หมู่ 9 เทศบาลต าบล     
ป่าก่อด า เป็นผู้ก ากับดูแล คณะผู้บริหารคิดว่าคงจะได้รับการพิจารณาจากสมาชิกสภาเทศบาล 
เป็นล าดับต่อไปขอบคุณครบั 
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ประธานสภาฯ ตามที่คณะผู้บริหาร ได้น าเสนอเพ่ืออนุมัติก่อสร้างรั้วฌาปนสถานของเทศบาลในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 
9 ต าบลป่าก่อด า ซึ่งเป็นงบประมาณที่ประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องงบประมาณ ซึ่งจะต้อง
ขอมติอนุมัติจากทางสภาเทศบาลว่าอนุมัติให้ก่อสร้างหรือไม่ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใด จะ
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ 

นายกิตติพัทธ์ฯ เรียนท่านประธานท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขต 2         ท่านปลัดในส่วนของการเสนอญัตติ ในวาระการประชุมไม่ตรงกันเช่นท าให้ข้อความผิดเพ้ียน

ออกไปขอแนะน าว่าหากจะเริ่มการจัดท าวาระการประชุมให้น าญัตติเป็นหลัก เพ่ือให้ข้อความ
ตรงกัน และการเสนอญัตติต่างๆ นั้นควรจะมีการตรวจสอบให้ดีเกี่ยวกับข้อความต่างๆ เพ่ือให้
เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยท่ีสุด ในการจัดท าวาระก็เช่นกันบางเรื่องขอความเห็นชอบ หรือขออนุมัติมี 
2 กรณี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ผมได้ตรวจสอบดูเป็นการขออนุมัติ ความเห็นชอบคือ
การขอใช้สถานที่ต่างๆ หากจะด าเนินการจัดท าเอกสารขอให้ชัดเจน ควรที่จะสอดคล้องและ
ตรงกัน จะได้เข้าใจในรายละเอียด ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่าน สท.กิตติพันธ์ เอ่ียมพร้อม ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ผมจะขอมติตาม
วาระ เห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 ต าบลป่าก่อด า ผมเห็นว่ามีความ
ชัดเจนตามที่ผู้บริหารได้เสนอความจ าเป็นของประชาชน ต้องการที่จะก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน
บริเวณหมู่ที่ 9 ถ้าหากสมาชิกมีความเห็นประการใดเกี่ยวกับในวาระการขออนุญาตก่อสร้าง
รั้วฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 ต าบลป่าก่อด า สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในวาระนี้เชิญครับ   

นายกิตติพัทธ์ฯ เรียนท่านประธานท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขต 2         ท่านปลัด ในส่วนที่ผู้บริหารได้น าเรียนว่ากรณีที่ขออนุญาตใช้สถานที่ฌาปนสถาน เทศบาลต าบล

ป่าก่อด า เป็นเรื่องของการรับมอบพัสดุ ตามการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 202 ในส่วนของการ
ด าเนินการ ไม่อยู่ในขั้นตอนของการตรวจรับพัสดุ เป็นเพียงการขอใช้สถานที่ถือว่ายังไม่ได้มีการ
ด าเนินการ ในส่วนของงบประมาณจะต้องมีการโอนเข้ามาให้เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการหรือไม่ 
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ตามที่จะให้ เอกชนเข้ามาด าเนินการก่อสร้าง พ้ืนที่หน่วยงานของรัฐ 
คือเทศบาลเป็นไปตามเงื่อนไขมากน้อยอย่างไร ผมอยากให้ชี้แจงรายละเอียด ว่าระเบียบข้อ
กฎหมายถูกต้องหรือไม่ ผมได้อ่านในส่วนของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางเป็นการรับพัสดุ แต่ในส่วนของการก่อสร้างเรายังไม่ได้รับ
พัสดุเข้ามา ในเรื่องนี้เป็นเพียงการขอใช้สถานที่ในการด าเนินการก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไขนี้
หรือไม่ผมดูแล้วไม่เข้าข้อกฎหมายเรื่องนี้ ผมจึงอยากให้ทางสภาหรือผู้บริหารได้ชี้แจงเพ่ิมเติม  
ว่าการด าเนินการถูกต้องหรือไม่อย่างไร น าเรียนในที่ประชุมเป็นข้อพิจารณาในเรื่องนี้ ขอบคุณ
ครับท่านประธาน  

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่าน สท.กิตติพันธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตามที่คณะผู้บริหารได้
เสนอญัตติ ผมจะขอมติตามวาระ เห็นชอบตามที่ได้มีการหารือ ในเรื่องของขออนุญาตก่อสร้าง
เป็นเพียงมติว่าจะอนุมัติหรือไม่ ส่วนในเรื่องของขั้นตอนที่จะด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับเรื่องพัสดุต่างๆ นั้นยังจะต้องมีการรายละเอียดเสนอท่ีประชุมคราวต่อไป ตอนนี้หากสภา
เห็นชอบว่าให้ด าเนินการในเรื่องของอนุญาตที่จะก่อสร้างได้ เนื่องจากว่ามีประโยชน์แก่พ่ีน้อง 
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ประธานสภาฯ - ประชาชนในเขตพ้ืนที่ และฌาปนสถานเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลโดยตรง ในเรื่อง
งบประมาณการก่อสร้างความเป็นจริงแล้วน่าจะเป็นการจัดสรรจากเทศบาลด้วยซ้ าไป แต่พ่ีน้อง
ประชาชนเห็นว่าเทศบาลยังมีความจ าเป็นที่จะน างบประมาณไปใช้ในส่วนอ่ืน ซึ่งมีความจ าเป็น
มากกว่า ประชาชนจึงได้น าทรัพย์สินของตัวเองน ามาบริจาคเพ่ือด าเนินการก่อสร้างในครั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดรั้วรอบขอบชิด แต่หากสภาเทศบาลไม่อนุญาตให้ด าเนินการก่อสร้าง ก็ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งความจ าเป็นที่จะน าวาระนี้เข้ามาสู่สภาวันนี้ หากสภาอนุญาตให้
ด าเนินการก่อสร้างก็สามารถด าเนินการก่อสร้างโครงการได้แค่นี้เอง ไม่ใช่ว่าจะผิดหรือจะถูก          
ในเรื่องของการบริหารพัสดุตามที่ท่านได้เอ่ยมา น าเรียนสมาชิกสภาให้ทราบว่าการขอมตินี้ เป็น
การขอมติเพียงว่ามีความเห็นชอบอนุญาตให้ด าเนินการก่อสร้างหรือไม่ ในส่วนของระเบียบเรื่อง
พัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลที่เกี่ยวข้องเสนอในการประชุมคราวต่อไป เรียนสมาชิกสภาได้รับทราบ
เพียงเท่านี้ครับ หรือทางคณะผู้บริหารจะชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องนี้ เชิญครับ  

นายสมชาย  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ผมจะขออธิบายเพิ่มเติม 
รองนายกเทศมนตรีฯ      กรณีแรกการก่อสร้างอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผมขอยกตัวอย่างกรณีของการรับ

มอบเครื่องปริ้นเตอร์ให้เทศบาลซึ่งได้รับมอบจะมาเป็นจ านวนหนึ่งจากหน่วยงานภายนอกเป็น
ภาคเอกชนค าว่า ครุภัณฑ์คือเป็นสิ่งที่มีตัวตน เห็นชัดว่าเป็นสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม
ครุภัณฑ์นั้น ถ้าหากว่ามีภาระติดพันคือกรณีของเครื่องปริ้นเตอร์จะเป็นในส่วนของหมึกปริ้นเตอร์
หรือค่าไฟ จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องให้ผู้บริจาคเป็นผู้โอนเงินเข้ามาก่อน เป็นคนละประเภทกันผม
พยายามชี้แจงให้ท่านสมาชิกว่าคนละประเภทคนละชนิดกันค าว่าครุภัณฑ์เห็นเป็นชิ้นเป็นสิ่งเป็น
ตัวเป็นตนภาระผูกพันการรับมอบ จึงต้องขอความเห็นชอบได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลก่อน 
เช่นเดียวกันที่ดินมีหน่วยงานภายนอกมอบให้กับเทศบาลป่าก่อด าของเรา มีความประสงค์ไม่ใช่
มอบด้วยเงิน เป็นการจัดสรรซื้อที่ดินมามอบให้กับเทศบาล ดังนั้นเทศบาลน าที่ดินไปท าอย่างไรก็
ได้ที่เราคุยกันตอนนี้คือเป็นสิ่งก่อสร้างผมจะอธิบายขยายความให้เห็นสมมุติว่า เราจะด าเนินการ
จัดสรรงบประมาณให้มาสร้างตึกของโรงเรียนเทศบาล มีด้วยกัน 2 วิธีคือด าเนินการสร้างเอง 
และจัดสรรงบประมาณมา ผมก าลังชี้แจงให้เห็นภาพว่าการสร้างรั้วฌาปนสถาน สามารถท าได้ 2 
วิธีการ โอนเงินมาให้กับเทศบาลและสร้างเอง ซึ่งในกรณีนี้ภาคเอกชนจะด าเนินการเอง จึงต้อง
เข้าข่ายว่าเมื่อเป็นสิ่งก่อสร้างตอนนี้ยังไม่เห็นเป็นการก่อสร้างเป็นเรื่องที่อยู่ในอากาศ หลังจาก
กระบวนการว่าสภามีมติอนุญาตหรือไม่อนุญาต เราชี้ให้เห็นว่าเป็นเพียงการด าเนินการใน
ขั้นตอนแรก หากสภาอนุญาตภาคเอกชน ฝ่ายฆราวาส ประชาชนทั่วไปที่ร่วมมือกันที่จะจัดท า
โครงการนี้ ได้ด าเนินการก่อสร้างต่อในพ้ืนที่ของเทศบาล ด าเนินการแล้วเสร็จก็จะเป็นในส่วน
ของการส่งมอบว่าเทศบาลจะรับมอบหรือไม่รับมอบ ต้องไปดูเงื่อนไขในการด าเนินการรับมอบ 
เกี่ยวกับระเบียบทีเ่รามองว่าเป็นภาระผูกพันหรือไม่เป็นภาระผูกพันหรือไม่ เรื่องนี้จะเกี่ยวพันใน
เรื่องของการใช้ไฟของป้ายสถานที่ การใช้งานของสิ่งก่อสร้างเป็นการใช้งาน ทิศทางการใช้งาน 
อาจจะเกิดความช ารุดเสียหายเป็นภาระผูกพัน เมื่อเทศบาลรับมอบสามารถน างบประมาณของ
เทศบาลไปปรับปรุงซ่อมแซมได้ ผมจึงชี้แจงเพิ่มเติมว่าแต่ละประเภทเป็นอย่างไรน าเรียนเพ่ิมเติม
เพียงเท่านี้ครับ  

 



- ๑๓ - 

 

 
 
 

ประธานสภาฯ - ผมเห็นว่ามีความชัดเจนที่ท่านรองนายกเทศมนตรีน าเสนอ ประชาชนมีความประสงค์ที่จะ
ก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน สภาเทศบาลเห็นชอบประชาชนก็สามารถก่อสร้างได้เมื่อก่อสร้างแล้ว
เสร็จ มีการส่งมอบรับมอบก็จะมีภาระผูกพันเข้ามา ตามที่ท่านรองได้น าเสนอต่อสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาทุกท่านคงเข้าใจร่วมกัน มีสมาชิกสภาท่านไหนจะอภิปรายเพิ่มเติม 

นายกิตติพัทธ์ฯ ผมขอแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประเด็นกรณีท่ีเอกชนเข้ามาก่อสร้างในส่วนราชการสามารถ 
สมาชิกสภาเขต 2          ด าเนินการได้ ผมไม่ขัดข้องแต่เพียงว่า ให้แก้ไขข้อกฎหมายให้เข้ากันได้ หากภาคเอกชนเข้ามา

ก่อสร้างตามข้อกฎหมายระเบียบได้หรือไม่ผมอยากทราบเพียงประเด็นนี้แต่หากไม่ขัดข้องในข้อ
กฎหมาย ผมก็ยินดีอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ 

นายสมชาย  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ผมจะขออธิบายเพิ่มเติม 
รองนายกเทศมนตรีฯ      ด้วยตามหลักขั้นตอนของระเบียบ เป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง การขออนุญาตจะท าอะไรก็แล้วแต่ที่

เกี่ยวกับงบลงทุนในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต้องผ่านสภาเทศบาล ผู้บริหารไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้เว้นเสียแต่ว่ายกตัวอย่าง การท าเทศบัญญัติทุกอย่างผ่านการพิจารณาถึงจะดึง
ข้อมูลไปด าเนินการได้ ในกรณีนี้ไม่เหมือนเทศบัญญัติระเบียบที่เกี่ยวข้องดูจากแผนพัฒนา 5 ปี
อยู่แล้ว เรื่องนี้เทศบาลไม่ต้องใช้งบประมาณของตัวเอง รวมไปถึงทุกคนที่ใช้พ้ืนที่บริเวณนั้นใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับงบลงทุนในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต้องผ่าน
สภาเทศบาล ดุลพินิจในการพิจารณา น าเสนอรายละเอียดขั้นตอนทางผู้บริหารได้ น าเสนอให้
เห็นภาพอย่างชัดเจนตามที่ได้น าเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ขอบคุณครับท่านรองนายก ได้อธิบายเพ่ิมเติมและได้ยกตัวอย่าง เจตนารมณ์ในการเขียน
กฎหมาย จะตรวจสอบได้ทุกองค์กร เจตนารมณ์ในการเขียนกฎหมายเอ้ือประโยชน์ส าหรับ
เทศบาลไปถึงเอกชน ในกรณีหน่วยงานราชการไม่มีงบประมาณ ยกตัวอย่างจะก่อสร้างที่จอดรถ
เอกชนได้เสนอก่อสร้างที่จอดรถให้โดยออกงบประมาณให้ ถามว่าเจตนารมณ์เทศบาลจะยินดี
หรือไม่ หากภาคเอกชนจะเข้ามาด าเนินการก่อสร้างให้ในสถานที่ของราชการ ระเบียบของ
กระทรวงผู้เขียนกฎหมาย น่าจะมีเจตนารมณ์ที่ดี เพ่ือให้ประชาชนได้ เข้ามาใช้ประโยชน์ การ
ด าเนินการจะต้องมีขั้นตอนตามที่ท่านรองนายกกล่าวมา เจ้าของสถานที่โดยตรงหรือ เจ้าของ
สถานที่นั้น มีความพร้อมหรือไม่ที่จะให้เอกชนมาสร้าง เพียงแค่ว่าอนุญาตให้สร้างหรือไม่ให้สร้าง 
เป็นระเบียบที่เขียนขึ้นมาเพ่ือรองรับการด าเนินการต่างๆ เป็นองค์ประกอบของมัน ยกตัวอย่าง
เช่น ในวาระที่ 3.4 ตามที่กรมพลศึกษาจะเข้ามาด าเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ าให้กับโรงเรียน
เทศบาล ก่อนที่จะน างบประมาณเข้ามาด าเนินการต้องมีพ้ืนที่ในการด าเนินการ ซึ่งท าให้จะต้อง
มีการขออนุญาตจากสภาเทศบาลก่อน ถึงจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป เป็นไปตามเจตนารมณ์
เช่นกันการน าเสนอในส่วนของผู้บริหารในเรื่องของก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน พ้ืนที่ที่เราดูแลเป็น
พ้ืนที่ของประชาชนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบกรอบชัดเจนว่าใคร
เป็นผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ไหน หากไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลประชาชนสามารถด าเนินการเองได้ 
ก่อนจะมีเทศบาลการด าเนินการต่างๆก็จะเป็นของหมู่บ้าน เมื่อมีมติของที่ประชุมหมู่บ้านก็
สามารถด าเนินการได้ ปัจจุบันในเมื่อเป็นเทศบาลเป็นผู้ก ากับดูแล และประชาชนได้ขออนุญาต
เข้ามาในการด าเนินการ ด าเนินการโดยพละการไม่ได้จึงต้องขออนุญาตจากสภาก่อน 



- ๑๔ - 

 
 
ประธานสภาฯ - เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาที่จะสามารถด าเนินการอนุญาตในเรื่องนี้เป็นดุลยพินิจของสมาชิก

สภา การอนุญาตของสภาเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องที่ทางผู้บริหารได้
น าเสนอเข้ามาในสภาเพ่ือได้รับการอนุญาตก่อน มีใครจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติ
เห็นชอบอนุญาตให้ก่อสร้างรั้วฌาปนสถานของเทศบาลในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 9  กรุณายกมือขึ้นพ้น
เหนือศรีษะ  

มติที่ประชุม - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เห็นชอบอนุญาตให้ก่อสร้างรั้วฌาปนสถานของเทศบาลในเขตพ้ืนที่ หมู่

ที่ 9  ต าบลป่าก่อด า 
 

3.4 เรื่อง ขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ าชุมชน จากกรมพลศึกษา 
ประธาน ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจง 

เลขานุการ  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวดที่ 2 ข้อก าหนดในการรับเงิน ส่วน
ที่ 1 การรับเงิน ข้อ 7 บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ให้น าส่ง
เป็นเงินรายได้ทั้งสิ้น ห้ามมิให้กันไว้เป็นเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนความในวรรคหนึ่ง
ไม่ให้ใช้บังคับในกรณีที่มีผู้อุทิศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าให้
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหารายได้ขึ้นเป็นครั้ง
คราวภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ เพ่ือใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ        
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 4 ใน
พระราชบัญญัติ พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมอาคารงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้ง
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น  

“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้าง
อ่ืนใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน
ต่ออาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้น
ด้วย แต่มูลค่างานต้องมาสูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น  “อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้าง
ถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา 
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปา ไฟฟ้า 
หรือสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคารนั้นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่ อง 
เรือน ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 



- ๑๕ - 

 
 

เลขานุการ  -  หมวดที่ 9 “การบริหารพัสดุ”ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา ข้อ 
212 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มี
การจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วยการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 204 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่
ตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ในปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุ
ประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1628 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 
มิถุนายน 2561 ได้วินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

ประธานสภาฯ เชิญทางคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดขออนุญาตใช้สถานที่เพ่ือก่อสร้างสระว่ายน้ าชุมชน จาก
กรมพลศึกษา เชิญครับ 

นายสมชาย  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน วาระ 3.4 การเสนอญัตติใช้ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สถานที่ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ าชุมชน ตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่  ชร 

4405/13619 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่องขอส่งเอกสารเพ่ือบรรจุวาระการประชุม
สภา ตามที่ท่านเลขาสภาได้น าเสนอระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องหลังจากที่เรารับโอนมาแล้ว เบื้องต้นทางคณะ

ผู้บริหารได้เสนอญัตติน าเสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือให้ท่านได้ร่วมกันพิจารณาใช้ดุลพินิจ ตาม

ระเบียบวาระ 3.3 โครงการใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับงบลงทุน ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีนี้
ก็เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่เป็นของเอกชน แต่เป็นภาครัฐกับรัฐ ซึ่งงบมาจากกรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลต าบลป่าก่อด า สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผมน า
เรียนรายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดหัวข้อ 3.4 จะด าเนินการโครงการใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับงบ
ลงทุน ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะต้องน าเรื่องเข้าสู่สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ืออนุญาต
ใช้พ้ืนที่ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกเช่นเดียวกันในการขอใช้พ้ืนที่มี 2 กรณี อนุญาตหรือไม่
อนุญาต หากอนุญาตก็สามารถส่งเรื่องไปของบประมาณต่อได้ หากไม่อนุญาตก็พับโครงการนี้ไป 
เมื่ออนุญาตแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะด าเนินการจัดส่งเอกสารไปตามขั้นตอน องค์ประกอบ
ในการพิจารณาส าคัญคือการอนุญาตใช้พื้นที่ว่าได้รับการอนุญาตหรือไม่เป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
การพิจารณางบประมาณในเรื่องนี้ เอกสารประกอบต่างๆ ได้แนบให้ทุกท่านได้รับทราบตาม 



- ๑๖ - 

 
 
 
นายสมชาย เอกสารที่จัดส่งไป หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอนุญาตให้ด าเนินการก่อสร้าง 
รองนายกเทศมนตรีฯ      ก่อน เนื่องจากที่ดินเป็นของเทศบาลจึงต้องได้รับการขออนุญาตก่อนเป็นกรณีเดียวกันกับหัวข้อที่

ผ่านมาตามระเบียบวาระที่ 3.3 น าเสนอต่อท่านสมาชิก ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอญัตติ
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ าชุมชน บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อด า เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป  

ประธานสภาฯ - ขอบคุณครับท่านรองนายก สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ การขออนุญาตใช้
สถานที่เพ่ือก่อสร้างสระว่ายน้ าชุมชน จากกรมพลศึกษา  

นายกิตติพัทธ์ฯ เรียนท่านประธานท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
สมาชิกสภาเขต 2       ท่านปลัด วันนี้ผมไม่ได้อภิปราย แต่จะสอบถาม 2 ประเด็น ประเด็นแรกเรื่องเมื่อเราได้

งบประมาณเข้ามาแล้วโอนเข้ามาตั้งจ่ายที่เทศบาลหรือไม่ ประเด็นที่ 2 จะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ที่ท่านรองได้น าเรียน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 บทที่ 9 การบริหารพัสดุส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ ข้อ 212 
และ 213 ระเบียบนี้ผมว่าชัดเจนหากว่าจะน างบประมาณให้เทศบาลด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง มี
การควบคุมงานตามระเบียบพัสดุ ประเด็นนี้ผมเห็นด้วยเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ตามที่ผมดู
โครงการต่างๆ และวัตถุประสงค์ต่างๆ ของโครงการแล้ว ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
แต่ในประเด็นนี้ผมคิดว่าผมเห็นชอบด้วยเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกฎหมาย ขอบคุณท่าน             
ประธานครับ  

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่าน สท.กิตติพันธ์ เอ่ียมพร้อม ตามที่กล่าวมายังไม่ได้อยู่ในประเด็นการอนุมัติตาม
วาระท่ี 3.4 นี้ ผมคิดว่าคงจะเป็นการน าเข้าการประชุมครั้งต่อไป ครั้งนี้จะเป็นเพียงการอนุญาต
เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ให้ก่อสร้างหรือไม่ ส่วนในเรื่องของขั้นตอน ว่าจะเข้ามาด าเนินการอย่างไรนั้น 
ต้องเป็นการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ การขอ
อนุญาตใช้สถานที่เพ่ือก่อสร้างสระว่ายน้ าชุมชน จากกรมพลศึกษา พ้ืนที่ของเทศบาลต าบล        
ป่าก่อด า หากไม่มี ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรอนุญาตให้ใช้สถานที่เพ่ือ
ก่อสร้างสระว่ายน้ าชุมชน จากกรมพลศึกษา ขอให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ใช้สถานที่เพ่ือก่อสร้างสระว่ายน้ าชุมชน จากกรมพลศึกษา 

ระเบียบวาระที่ 4     เร่ือง  อื่นๆ (ถ้ามี)  

ประธานสภาฯ - ในวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

 






