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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือน กันยายน  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    อ่ินค่ 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 นายอานนท์  วงษารัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อานนท์  วงษารัตน์  
6 นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า ประสงค์  เมืองมูล  
7 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
8 นายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์  
9 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  

10 นายพินิจพล  พรมวงศ์ รก.ผอ.สถานศึกษา พินิจพล  พรมวงศ์  
11 นายอดุลย์ ยอดทองค า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อดุลย์ ยอดทองค า  
๑๒ นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  
13 นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล แสนอินทร์  
๑๔ นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกัน ถวิล  เมืองสิงห์  
๑๕ นางสาวธัญญา  บุญเป็ง คนงาน ธัญญา  บุญเป็ง  
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.4๐ น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า จุดธูปเทียนบูชา        
พระรัตนตรัย เพ่ือเปิดการประชุมครับ 

ประธานสภา  เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายวชิรศักย์  พรหมษี ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยทีส่าม ประจ าปี ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี  ที่ ๓๐  กันยายน 
พ.ศ.256๔ เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  จะด าเนินการประชุมไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา    1.1 เรื่องการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ผ่านมา การขอใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
ฌ า ป น ส ถ า น  ห มู่ ที่  9  ห นั ง สื อ จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  ที่  ช ร  ๐ ๐ ๑ ๘ . ๑ / ๒ ๑ ๓ ๖ ๙  ล ง วั น ที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
๑ กันยายน ๒๕๖๔   เรื่อง การขอใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
เรียน นายอ าเภอแม่ลาว อ้างถึงหนังสืออ าเภอแม่ลาว ที่ ชร 1618.1/2328 ลงวันที่ ๒7 สิงหาคม 
๒๕๖๔ ตามอ าเภอแม่ลาว แจ้งว่าเทศบาลต าบลป่าก่อด า มีความประสงค์ขอใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน (ป่าช้าสาธารณประโยชน์) ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ 
ชร ๑๕๔๒ ตั้งอยู่ ณ บ้านป่าก่อด า หมู่ที่ ๙ ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 
๖ ไร่ ๒ งาน ๐๙ ตารางวา เพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าฌาปนสถาน ๑ ความยาว 
๒๐๓.๗๕ เมตร ซึ่งอ าเภอแม่ลาวได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พิจารณาให้
ความเห็นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๗ มาตรา ๑๒๒ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น
จังหวัดเชียงรายพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน (ป่าช้าสาธารณประโยชน์) ส าหรับที่หลวง เลขที่ ชร ๑๕๔๒ เพ่ือด าเนินโครงการฯ ของเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า ดังกล่าวจะเกิดเป็นประโยชน์แก่ราษฎรบ้านป่าก่อด าหมู่ที่ 9 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว 
และบุคคลทั่วไป ไม่มีการรอนสิทธิ์ประชาชน ไม่ท าให้สภาพการใช้ประโยชน์ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
เปลี่ยนไปราษฎรยังคงใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นเดิม และในบริเวณที่ก่อสร้างฯ ก็หาได้มีสิ่งกีดกั้นอันเป็นการ
หวงห้ามการเข้าใช้ประโยชน์ของประชาชนแต่อย่างใด เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะได้ร่วมกับคณะกรรมการ
หมู่บ้านฯ เป็นผู้ควบคุม ดูแลบริหารจัดการ รวมถึงการบ ารุงรักษาต่อไป เป็นการปรับปรุงที่ดินเพ่ือใช้
ประโยชน์โดยรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 122 
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๗ จึงขอให้อ าเภอด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก ากับดูแล
การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0409/ว 
1394 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2528 ข้อ 1.3 โดยเคร่งครัด จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการ 
ขอแสดงความนับถือ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน- 

 



~ 3 ~ 
 

ประธานสภา    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เท่ากับว่าตามที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าที่มีความ

เป็นห่วงในเรื่องของการก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 ที่ผ่านมาคงจะหมดข้อสงสัยข้อกังวลส่วนราชการ

ได้เห็นประโยชน์ของการก่อสร้าง และอนุมัติให้ใช้พื้นทีด่ าเนินการก่อสร้างรั้วดังกล่าว  

    ๑.๒ เรื่อง ตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ ที่ ชร ๐๐๒๓.๑๘/ว  
๖๑๕ ลงวันที่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๔  เรื่อง ขอเชิญร่วมท าบุญ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เรียน นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ส าเนาหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ที่ ชร ๐๐๒๓.๑๘/ว ๒๒๙๗๖  
ลงวันที่ ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔ ด้วยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายแจ้งว่า               
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญร่วมท าบุญ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยก าหนดจัดพิธีในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอารามหลวง                  
วัดเขาโบสถ์ ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนั้น จึงขอส่งบัตรเชิญร่วม
อนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือขอเชิญชวนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรในหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้
ร่วมอนุโมทนากุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวตามก าลังศรัทธา 
ทั้งนี้ ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาว ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือจักได้
รวบรวมส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายสมบัติ โลหะกิจ ท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาว 

    ๑.๓  เรื่อง  ตามหนังสือส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า ที่ ชร 54401/717 ลงวันที่ 
๒๗  กันยายน  ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบหมายให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลง แทน เรียน  ประธานสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามที่ เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จะได้มีการประชุมสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน           
พ.ศ. ๒๕64 ณ ห้องประชุม ส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า ชั้น 3 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๖ 
ญัตติหรือค าแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่
อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น ถ้าผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรค
หนึ่ง ผู้บริหารอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ ดังนั้น จึงมอบหมายผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้อภิปราย 
ชี้แจงและแถลงแทนดังนี้ ๑. เรื่อง พิจารณายกเลิกมติสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  

1.1 มอบนายสมชาย    ขวัญชัย               รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
1.2  มอบนายประสงค์   เมืองมูล   ปลัดเทศบาล 
1.3  มอบนายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
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ประธานสภา   ๒.เรื่อง การโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จากรายจ่ายตาม                  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  พิจารณาเรื่องการโอนลดงบประมาณ , 
พิจารณาเรื่องการโอนเพ่ิมงบประมาณ พิจารณาเรื่องการตั้งจ่ายรายการใหม่ และพิจารณาเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

            2.1 มอบนายสมชาย  ขวัญชัย    รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
   2.2 มอบนายประสงค์   เมืองมูล   ปลัดเทศบาล 
   2.3 มอบนายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์   ผู้อ านวยการกองช่าง 

2.4  มอบนางวาสนา   นันตะกูล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
2.5 มอบนายวิรัตน์  หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการรักษาราชการ 

แทนหัวหน้าส านักปลัด 
                     3.  เรื่อง การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 กรณีกัน
เงินแบบก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และกรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

3.1  มอบนายสมชาย    ขวัญชัย       รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
3.2  มอบนายประสงค์   เมืองมูล      ปลัดเทศบาล 
3.3 มอบนายอุดลย์        ยอดทองค า       หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง รักษาราชการ  

แทนผู้อ านวยการกองคลัง 
                     4.  เรื่อง การขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

4.1 มอบนายสมชาย  ขวัญชัย   รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
       4.2 มอบนายประสงค์   เมืองมูล  ปลัดเทศบาล 

          4.3 มอบนายวิรัตน์  หนุ่มรักชาติ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าส านักปลัด 

 ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็น          
ผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทน โดยสามารถให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้           
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป  ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย 
นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า การประชุมในวันนี้ก็จะด าเนินการตามวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการระชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจ าปี           

พ.ศ. 25๖๔  วันศุกร์  ที่ ๒๗  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

ประธานสภา  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อความ
ใดในรายงานการประชุมที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไข สมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564            
วันศุกร์  ที่ ๒๗  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๔ เชิญครับ  
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นายกิตติพัทธ์ฯ  เรี ยนประธานสภาที่ เ คารพ สมาชิกสภาผู้ ทรง เกียรติทุกท่ าน  คณะผู้ บริหาร                     
ท่านปลัดเทศบาล กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ขออนุญาตแก้ไขข้อความรายงาน
การประชุม ดังนี้ครับ หน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๘ จาก สท.อินถา มโนค า แก้ไขเป็น สท.อินถา มะโนค า และ 
บรรทัดที่ ๙ จาก นายอินถา มโนค า แก้ไขเป็น นายอินถา มะโนค า บรรทัดที่ ๑๕ จาก นายอินค า แก้ไข
เป็น นายอินถา  และจาก นายอินถา มโนค า แก้ไขเป็น นายอินถา มะโนค า เช่นกัน หน้าที่ ๑๑ บรรทัด        
ที่ ๙ นับจากด่านล่างขึ้นไป จาก ในฐานพระราชบัญญัติ แก้ไขเป็น ตามพระราชบัญญัติ ผมน าเรียนในที่
ประชุมที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภา  สมาชิกสภาท่านอ่ืนเห็นควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเชิญครับ จะได้ให้ฝ่าย         
เลขานุการสภาฯ น ากลับไปแก้ไขต่อไป เมื่อในที่ประชุมไม่มีการเสนอความเห็นเป็นอย่างอ่ืน เกี่ยวกับ
รายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 256๔                          
วันที่ ๒๗  สิงหาคม พ.ศ. 256๔ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม ผมจะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาโดยการยกมือเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม เห็นชอบรับรองการประชุมและด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

    3.๑  เรื่อง พิจารณายกเลิกมติสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง 
                  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  

ประธานสภา   เชิญฝ่ายบริหาร ได้กรุณาชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี เป็นผู้ชี้แจงหรืออภิปราย รายละเอียดในระเบียบวาระที่ 3.1 
พิจารณายกเลิกมติสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้ เพ่ือขอยกเลิกมติสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เมื่อวันที่    
27 กรกฎาคม 2564 สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง โครงการที่โอนลดงบประมาณ โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ 
และโครงการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ าในผิวจราจร จากฝา คสล. เป็น                  
ฝาเหล็กหล่อ บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 10 ต าบลป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยมีหลักการและระเบียบที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
ต าบลป่าก่อด า มีความประสงค์ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  
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นายสมชายฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง เนื่องจากรายละเอียดและงบประมาณของโครงการไม่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 25  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอยกเลิกมติสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการที่โอนลดงบประมาณ โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ 
ถนนสายหลัก หมู่ 7 ต าบลป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล       
ป่าก่อด า เลขที่ 45/2563 งบประมาณ 495,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 221,000 บาท 

2. โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ าในผิวจราจร จาก
ฝา คสล. เป็นฝาเหล็กหล่อ บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 10 ต าบลป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ 
221,000 บาท  

3. โครงการที่เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลัง
ท่อ ถนนสายหลัก หมู่ 7 ต าบลป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า เลขที่ 45/2563 งบประมาณ 495,000 บาท จากระยะทาง 100 เมตร งบประมาณ 
งบประมาณ 495,000 บาท เปลี่ยนเป็นโครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ ถนนสาย
หลัก หมู่ 7 ต าบลป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ 
17/2564 ระยะทาง  49 เมตร งบประมาณ 274,000 บาท  

             ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอญัตติขอยกเลิกมติสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เมื่อวันที่                   
27 กรกฎาคม 2564 สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง เฉพาะโครงการดังกล่าวข้างต้น จ านวน 3 รายการ ต่อสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณที่
เสนอมาพร้อมนี้ ขออนุญาตเสนอเพ่ิมเติม จากญัตติที่คณะผู้บริหารได้เสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือยกเลิกด้วย
งบประมาณและชื่อโครงการไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามที่มีเอกสารประกอบ แผนพัฒนาของเทศบาล
จะมีแผนฉบับใหญ่ จนถึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 ในฉบับที่ 5 ได้ระบุไว้ว่าโครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ า พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า ชุมชนหมู่ที่ 10 แต่ที่เราขออนุมัติโอนงบเมื่อวันที่   27 กรกฎาคม 
2564 เป็นชื่อโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ าในผิวจราจรจาก ฝาคสล.เป็นฝาเหล็กหล่อบริเวณซอย 1           
หมู่ที่ 10 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทางเทศบาลได้ด าเนินการปรึกษาไปยังทางอ าเภอ
แม่ลาว ว่ามตินี้เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสภาเทศบาล แต่เนื่องจากเนื้อหาและโครงการไม่ตรงกับ
แผนพัฒนา ท่านจึงได้แนะน าให้ยกเลิกมติสภาไปก่อน และให้ด าเนินการตามขั้นตอน จึงมีการปรับปรุง
แผนพัฒนาฉบับที่ 6 โดยมีคณะกรรมการการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีการประชุมวันที่ 14 กันยายน 
2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้มีมติน าเสนอมีการแก้ไขเพ่ิมเติมของแผนพัฒนา
เทศบาลต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้มีการประชุมวันที่ 21 กันยายน 
2564  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เมื่อมีการแก้ไขในแผนพัฒนาฉบับเพ่ิมเติมแล้วโครงการ
ที่เกี่ยวข้องบรรจุแผนโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ าในผิวจราจรจาก ฝา คสล.เป็นฝาเหล็กหล่อบริเวณ            
ซอย 1 หมู่ที่ 10 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 221,000 บาท ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาเพ่ิมเติมแล้ว จึงได้อยู่ในญัตติอ่ืนๆในล าดับต่อไป ดังนั้นการด าเนินการโครงการนี้เมื่อชื่อ
โครงการไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงขอยกเลิกมติสภา ในคราววันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และ
โครงการที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน จ านวน 3 รายการ ที่ได้น าเสนอต่อสภาในวันนี้ครับท่านประธานสภา  
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ประธานสภา     ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นตัวแทนของนายกเทศมนตรีได้น าเสนอต่อสภาที่
ผ่านมา มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในเรื่องญัตติขอยกเลิกมติสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าครั้งที่ผ่านมา
หรือไม่ครับ เชิญครับ เป็นการยกเลิกในเรื่องของงบประมาณวงเงินเดิมชื่อของโครงการไม่ตรงกับแผนจึงต้องมี
การยกเลิกมติเดิมและเสนอญัตติใหม่ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายในหัวข้อ 3.1 นี้ ผมจะขอมติจาก
สมาชิกสภา ญัตติขอยกเลิกมติสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง เมื่อวันที่                   
27 กรกฎาคม 2564 ตามที่คณะผู้บริหารได้นะเสนอ โดยการยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  คน (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม เห็นชอบการขอยกเลิกมติสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จ านวน 3 รายการ 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

    ๓.๒ เรื่อง การโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จากรายจ่ายตาม 

            เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

 3.2.1 พิจารณาเรื่องการโอนลดงบประมาณ 

 3.2.2 พิจารณาเรื่องการโอนเพิ่มงบประมาณ 

 3.2.3 พิจารณาเรื่องการตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 3.2.4 พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภา   เชิญฝ่ายบริหาร ได้กรุณาชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายสมชายฯ   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี

ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี เป็นผู้ชี้แจงหรืออภิปราย รายละเอียดในระเบียบวาระที่ 3.2 ด้วย
คณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้ เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย การโอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่และการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การน าเสนอจะมีเอกสาร
จ านวน 2 ฉบับการน าเสนอจะได้เห็นภาพชัดเจน ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. โอนลดงบประมาณ 
1.1 จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปโครงการต่อเติมหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค์ ม. 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  
1.2 จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปโครงการปรับปรุงระบบกระจาย

เสียงไร้สาย (ลูกข่าย) ในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  
1.3 จากกองช่าง โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ ถนนสายหลัก หมู่ 

7 ต าบลป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ไปโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ าในผิวจราจร จากฝา คสล. เป็นฝา
เหล็กหล่อบริเวณ ซ.1 ม. 10 ต.ป่าก่อด าอ.แม่ลาว  จ.เชียงราย 

1.4 จากกองช่าง ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 
ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จ านวน    1 คัน ไปครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า
สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จ านวน 1 คัน 
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นายสมชายฯ            ๑.๕ จากส านักปลัดเทศบาล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปค่าครุภัณฑ์การเกษตร           
เลื่อยยนต์ 

      ๑.๖ จากงบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น ไปครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ (ส าหรับติดตั้ง
ส านักปลัด) 

      ๑.๗ จากงบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น ไปครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ส าหรับติดตั้ง
กองคลัง) 

๑.๘ จากงบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น ไปครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ (ส าหรับติดตั้ง
กองช่าง) 

๑.๙ จากงบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น ไปครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ส าหรับติดตั้ง
ห้องนายกเทศมนตรี) 

     ๑.๑๐ จากงบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น ไปครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ (ส าหรับติดตั้ง
ห้องรองนายกเทศมนตรี) 

     ๑.๑๑ จากงบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น ไปครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ (ส าหรับติดตั้ง
ห้องประธานสภา/หัวหน้าส านักปลัด) 

๑.๑๒ จากงบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น ไปครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ (ส าหรับ
ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า) 

๑.๑๓ จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแยกซอยใหม่ (หน้าบ้านนางศรีทุม นันต๊ะ) หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

๑.๑๔ จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล (ส านักปลัด) จ านวน 3 เครื่อง  

๑.๑๕ จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ส านักปลัด)
จ านวน 1 เครื่อง  

๑.๑๖ จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองคลัง) จ านวน 
2 เครื่อง  

๑.๑๗ จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์
ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 (กองคลัง) จ านวน 1 เครื่อง  

๑.๑๘ จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองช่าง) จ านวน 
1 เครื่อง  

๑.๑๙ จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองการศึกษา) 
จ านวน 2 เครื่อง  

๑.๒๐ จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้อง
วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง (กองการศึกษา)  จ านวน 1 ชุด  

๑.๒๑ จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องตัด
หญ้าชนิดข้อแข็ง (กองสาธารณสุขฯ) จ านวน 1 เครื่อง  

๑.๒๒ จากกองการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ไปครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน 
แบบปรับระดับได้ (ส านักปลัด) จ านวน 3 ตัว  
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นายสมชายฯ            ๑.๒๓ จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ส ารองไฟ ขนาด 800 VA (ส านักปลัด) จ านวน 6 เครื่อง 

๑.๒๔ จากกองการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ไปครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน 
แบบปรับระดับได้ (กองคลัง) จ านวน 6 ตัว  

๑.๒๕ จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร
ชนิด 20 ช่อง (กองการศึกษา)  จ านวน 4 ตู้  

๑.๒๖ จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็ก 
ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี (กองการศึกษา)  จ านวน 1 ชุด  

2. โอนเพิ่มงบประมาณ 
2.1 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ม. 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
3. โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
3.1  โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สาย (ลูกข่าย) ในเขตเทศบาลต าบล                                    

ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จากกองการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
3.2  โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ าในผิวจราจร จากฝา คสล. เป็นฝาเหล็กหล่อบริเวณซอย 

1 หมู่ 10 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย จากกองช่าง โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดิน
หลังท่อ ถนนสายหลัก หมู่ 7 ต าบลป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

3.3  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้ง
เครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จ านวน 1 คัน จากกองช่าง ค่า
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า
สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า   12 เมตร จ านวน 1 คัน 

3.4  ครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์ จากส านักปลัดเทศบาล รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
3.5 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ (ส าหรับติดตั้งส านักปลัด) จากงบกลาง ค่าช าระ

หนี้เงินต้น 
3.6 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ (ส าหรับติดตั้งกองคลัง) จากงบกลาง      ค่า

ช าระหนี้เงินต้น 
3.7 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ (ส าหรับติดตั้งกองช่าง) จากงบกลาง     ค่าช าระ

หนี้เงินต้น  
3.8 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ (ส าหรับติดตั้งห้องนายกเทศมนตรี)     จากงบ

กลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น 
3.9 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ (ส าหรับติดตั้งห้องรองนายกเทศมนตรี) จากงบ

กลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น 
3.10 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ (ส าหรับติดตั้งห้องประธานสภา/หัวหน้าส านัก

ปลัด) จากงบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น 
3.11 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ (ส าหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลป่าก่อด า) จากงบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น 
3.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอยใหม่ (หน้าบ้านนางศรีทุม นันต๊ะ) 

หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จากกองการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
3.13 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล (ส านักปลัด) 

จ านวน  3 เครื่อง จากกองการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
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นายสมชายฯ            ๓.๑๔ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 1               
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ส านักปลัด) จ านวน 1 เครื่อง จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ  

๓.๑๕ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองคลัง) จ านวน 2 เครื่อง จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  

๓.๑๖ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 
(กองคลัง) จ านวน 1 เครื่อง จากกองการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

๓.๑๗ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองช่าง) จ านวน 1 เครื่อง จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  

๓.๑๘  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองการศึกษา) จ านวน 2 เครื่อง จากกองการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ 

๓.๑๙ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง (กองการศึกษา)  จ านวน         
1 ชุด (กองการศึกษา) จากกองการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

๓.๒๐ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง (กองสาธารณสุขฯ)จ านวน          
1 เครื่อง  จากกองการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

๓.๒๑ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน แบบปรับระดับได้ (ส านักปลัด) จ านวน 3 ตัว จากกอง
การศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

๓.๒๒ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA (ส านักปลัด) จ านวน 6 เครื่อง 
จากกองการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

๓.๒๓ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน แบบปรับระดับได้ (กองคลัง) จ านวน 6 ตัว จาก
กองการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

๓.๒๔ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารชนิด 20 ช่อง (กองการศึกษา)  จ านวน 4 ตู้ จากกอง
การศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

๓.๒๕ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี (กองการศึกษา)  จ านวน          
1 ชุด จากกองการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

4. รายการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
4.1 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ม. 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

4.2 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ ถนนสายหลัก หมู่ 7 ต าบล       
ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  

                    โดยมีหลักการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ- 
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นายสมชายฯ            จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของ แผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเทศบาลต าบลป่าก่อด า  คณะผู้บริหารท้องถิ่น มีความประสงค์จึงขอ
อนุมัตโิอนลดงบประมาณ จ านวน 26 รายการ โอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน 1 รายการ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จ านวน 25 รายการ และเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จ านวน 2 รายการ โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ขออนุญาตทุกท่านรายละเอียดให้ดูในใบขวาง
ครับ  รายการโอนลดงบประมาณ  โอนลดงบประมาณ 1.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 984,030 บาท            
ขอโอนลด 63,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 920,430 บาท ถ้าโอนไปโครงการต่อเติมหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 2.แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 
920,430 บาท ขอโอนลด 130,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  790,430 บาท เพื่อโอนไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สายลูกข่ายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า             
3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อถนนสายหลัก หมู่ 7 ต าบล
ป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณก่อนโอน 495,000 บาท ขอโอนลด 221,000 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  274,000 บาท ถ้าโอนไปตั้งแต่รายการใหม่โครงการปรับปรุงฝาบ่อ
พักน้ าในผิวจราจร จากฝา คสล.เป็นฝาเหล็กหล่อบริเวณซอย 1 หมู่ 10 4.แผนงานอุตสาหกรรมและ         
การโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้ง
เครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จ านวน 1 คัน ขอโอนลด1,700,000 
บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จ านวน 1 คัน 5.แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณก่อนโอน 
177,110 บาท ขอโอนลด 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  167,110 บาท โอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์ 6.แผนงานงบกลาง งบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น งบประมาณ
ก่อนโอน 1,148,675 บาท ขอโอนลด 138,300 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,010,375 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 BTU 
จ านวน 3 เครื่องๆละ 46,100 บาท (ส าหรับติดตั้งส านักปลัด) 7.แผนงานงบกลาง งบกลาง ค่าช าระหนี้
เงินต้น งบประมาณก่อนโอน 1,010,375 บาท ขอโอนลด 64,800บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
945,575 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
24,000 BTU จ านวน 2 เครื่องๆละ 32,400 บาท (ส าหรับติดตั้งกองคลัง) 8. แผนงานงบกลาง งบกลาง 
ค่าช าระหนี้เงินต้น งบประมาณก่อนโอน 945,575 บาท  ขอโอนลด 32,400 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 913,175 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน- 
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นายสมชายฯ            ขนาด 24,000 BTU จ านวน 1 เครื่องๆละ 32,400 บาท (ส าหรับติดตั้งกองช่าง)          
9.แผนงานงบกลาง งบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น งบประมาณก่อนโอน 913,175 บาท ขอโอนลด 
22,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 890,575 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์
ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 BTU จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,600 บาท 
(ส าหรับติดตั้งห้องนายกเทศมนตรี) 10.แผนงานงบกลาง งบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น งบประมาณก่อนโอน 
890,575  บาท ขอโอนลด 45,200 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 845,375 บาท โอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 BTU จ านวน 2 เครื่องๆ
ละ 22,600 บาท (ส าหรับติดตั้งห้องรองนายกเทศมนตรี) 11.แผนงานงบกลาง งบกลาง ค่าช าระหนี้เงิน
ต้น งบประมาณก่อนโอน 845,375 บาท ขอโอนลด 22,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
822,775 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
18,000 BTU จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,600 บาท (ส าหรับติดตั้งห้องประธานสภา/หัวหน้าส านักปลัด) 
12.แผนงานงบกลาง งบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น งบประมาณก่อนโอน 822,775 บาท ขอโอนลด 
184,400 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 638,375 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์
ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 BTU จ านวน 4 เครื่องๆละ 46,100 บาท 
(ส าหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า) 13.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 680,430 บาท ขอ
โอนลด 110,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 680,430 บาทโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอยใหม่ (หน้าบ้านนางศรีทุม นันต๊ะ) หมู่ที่ 10  ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย 14.แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 680,430 บาท ขอโอนลด 66,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน 614,430 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
ประมวลผล จ านวน 3 เครื่อง   15.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ประเภทค่าใช้
สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 614,430 บาท ขอโอนลด 22,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 592,430 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน           
1 เครื่อง 16.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 592,430บาท ขอโอนลด 60,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน 532,430 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งบประมาณมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง) 17.แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
งบประมาณก่อนโอน 532,430 บาท ขอโอนลด 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน  515,430 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 18.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 515,430 บาท ขอ
โอนลด 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  485,430 บาท  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ - 
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นายสมชายฯ            ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 19.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 485,430บาท ขอโอน
ลด 44,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 441,430 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง 20.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ประเภทค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 441,430บาท ขอโอนลด 65,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 376,430 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้อง
วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 21.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 376,430บาท ขอโอน
ลด 9,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 366,930 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็งจ านวน 1 เครื่อง 22.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 336,930บาท ขอโอน
ลด 5,250 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 361,680 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์
ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน แบบปรับระดับได้ จ านวน 3 ตัว 23.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 361,680บาท 
ขอโอนลด 15,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 346,680 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 6 เครื่อง 24.แผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 
346,680บาท ขอโอนลด 10,500บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 336,180 บาท โอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน แบบปรับระดับได้ จ านวน 6 ตัว 25.แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 
336,180 บาท ขอโอนลด 12,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 324,180 บาท โอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารชนิด 20 ช่อง จ านวน 4 ตู้ 26.แผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 
324,180 บาท ขอโอนลด 7,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 316,180 บาท โอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด รวมเป็นรายการที่ 
โอนลด จ านวน 26 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,108,650.-บาท (สามล้านหนึ่งแสน แปดพันหกร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน)  ต่อไปผมขอน าเสนอโอนเพ่ิม จ านวน 1 รายการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการต่อเติม
หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3  ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตามแบบแปลนเลขที่ 
44/2563 งบประมาณก่อนโอน 246,400 บาท ขอโอนเพ่ิม 63,6000 บาท งบประมาณหลังโอน 
310,000 บาท เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ รวมเป็นรายการที่โอนเพ่ิม จ านวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
63,600.-บาท (หกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  รายการต่อไปรายการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่                  
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - 
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นายสมชายฯ            ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สาย             
(ลูกข่าย) ในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามแบบแปลนเลขที่ 57/2564 ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวน
เงิน 130,000 บาท 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ าในผิวจราจร จากฝา คสล.
เป็นฝาเหล็กหล่อ บริเวณซอย 1 หมู่ 10 ต าบลป่าก่อด า อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย ตามแบบแปลนเลขที่ 
20/2564 ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 221,000 บาท 3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถยนต์กระบะ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่
น้อยกว่า 12 เมตร จ านวน 1 คัน ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 1,700,000 บาท 4. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์ จ านวน         
1 เครื่อง ส าหรับใช้ในงานในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท 
5.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36 ,000 BTU จ านวน 3 เครื่องๆละ 46,100 บาท (ส าหรับ
ติดตั้งส านักปลัด) ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 138,300 บาท 6.แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 
BTU จ านวน 2 เครื่องๆละ 32,400 บาท (ส าหรับติดตั้งกองคลัง)  ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 
64,800 บาท 7.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน    ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ขนาด 24,000 BTU จ านวน 1 เครื่องๆละ 32,400 บาท (ส าหรับติดตั้งกองช่าง) ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็น
จ านวนเงิน 32,400 บาท 8.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 BTU จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,600 
บาท (ส าหรับติดตั้งห้องนายกเทศมนตรี) ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 22,600 บาท 9.แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 18 ,000 BTU จ านวน 2 เครื่องๆละ 22 ,600 บาท (ส าหรับติดตั้งห้องรอง
นายกเทศมนตรี) ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 45,200 บาท 10.แผนงานบริหารงานทั่วไป              
งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
18,000 BTU จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,600 บาท (ส าหรับติดตั้งห้องประธานสภา/หัวหน้าส านักปลัด) 
ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 22,600 บาท 11.แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 BTU 
จ านวน 4 เครื่องๆละ 46,100 บาท (ส าหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า)  ตั้งจ่าย
รายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 184,400 บาท 12.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแยกซอยใหม่ (หน้าบ้านนางศรีทุม นันต๊ะ) หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 45.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อม หรือให้ได้ขนาดพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม. แบบเลขที่ ปกด.58/2564 ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน- 
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 นายสมชายฯ            110,000 บาท 13.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) จ านวน               
3 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 66,000 บาท 14.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งบประมาณมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ตามเกณฑ์ ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) จ านวน             
1 เครื่องๆละ 22,000 บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 22,000 บาท 15.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งบประมาณมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) จ านวน              
1 เครื่องๆละ 30,000 บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 60,000 บาท 16.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็น
จ านวนเงิน 17,000 บาท 17.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 
2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท 18.แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 1              
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) จ านวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท  ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่เป็นจ านวนเงิน 44,000 บาท 19.แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด ตั้งจ่าย
รายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 65,000 บาท 20.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท ตั้งจ่าย
รายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 9,500 บาท 21.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน แบบปรับระดับได้ จ านวน 3 ตัวๆ ละ 1,750 บาท ตั้งจ่าย
รายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 5,250 บาท 22.บริหารงานแผนงานแผนงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ประเภท
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 6 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท ตั้ง
จ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท 23.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน แบบปรับระดับได้ จ านวน 6 ตัวๆ ละ 1,750 ตั้งจ่าย
รายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 10,500 บาท 24.แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา- 
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 นายสมชายฯ            ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานส านักงาน ตู้เก็บเอกสารชนิด 20 ช่อง จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 
3,000 บาท  ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 12,000 บาท 25.แผนงานการศึกษา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานส านักงาน โต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 7,500 บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจ านวนเงิน 7,500 บาท รวมเป็นรายการที่ตั้ง
จ่ายรายการใหม ่จ านวน 25 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,045,050.-บาท  (สามล้านสี่หมื่นห้าพันห้าสิบบาท
ถ้วน)  ล าดับต่อไปจะเป็นบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง มี 2 รายการ 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หมู่ 3 ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
รายละเอียดตามแบบเลขที่ ปกด.44/2563 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเดิม 246,400 บาท ค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อเติมหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์หมู่ที่ 3 ต าบลจอมหมอกแก้ว ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
รายละเอียดตามแบบเลขที่ ปกด.44/2563 งบประมาณที่ตั้งไว้ 246,400 บาท ข้อความใหม่ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบเลขที่ ปกด.44/2563 งบประมาณที่ตั้งไว้ 310,000 บาท               
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อถนนสายหลัก หมู่ 7 ต าบล
ป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 45/2563 ค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อ
พักและถมดินหลังท่อถนนสายหลัก หมู่ 7 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตาม
แบบแปลนเลขที่ 45/2563  วางท่อคสลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เมตรพร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ
ถนนสายหลัก หมู่ที่ 7 ระยะทาง 100 เมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ 495,000 บาท ข้อความใหม่ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ ถนนสายหลัก หมู่ 7 ต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 17/2564  วางท่อ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เมตรพร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อถนนสายหลัก หมู่ที่ 7 ระยะทาง 49 เมตร 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 274,000 บาท รวมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจ านวน 2 รายการ รายละเอียด
ตามท่ีได้น าเสนอครับ  

ประธานสภา  ขอบคุณท่านรองสมชาย ที่ ได้น าเสนอเรื่องของการโอนลด โอนเพ่ิม และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงต่อสภาเทศบาล ผมขอน าเรียนต่อสภานะครับว่า วาระที่ 3.1 และ 3.2 ตามที่ท่าน
ผู้บริหารเสนอ เกี่ยวกับ 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขออนุญาตน าเรียนสภาว่า 
การใช้การบริหารเวลาการประชุมสภาเพ่ือเกิดคุ้มค่ากรณีที่มีเรื่องเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องน าเรียน
โดยตรงว่าสมาชิกสภาทุกท่านได้มีระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
อยู่แล้ว และหนังสือวิธีการระเบียบวาระได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก่อนเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย
ถ้าเร่งด่วนก็ 24 ชั่วโมงหรือไม่ก็ 3 วันท าการเป็นเหตุและผลที่สมาชิกสภาทุกคนได้อ่านและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารได้น าเสนอญัตติต่อสภาว่าจะใช้ระเบียบและข้อกฏหมายใด - 
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ประธานสภา  เพ่ือเป็นการบริหารเวลาให้เกิดการคุ้มค่า ในการประชุมสภาเห็นว่าเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด าไม่มีความจ าเป็นต้องอ่านระเบียบที่เกี่ยวข้องในญัตตินั้นๆ ถือว่าสมาชิกสภาได้
พิจารณาระหว่างที่ได้รับหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมเห็นความส าคัญใน
เรื่องของการอภิปรายมากกว่าการอ่านระเบียบให้ฟัง อยากให้ความส าคัญในเรื่องของวิธีการงบประมาณ 
และเรื่องที่สมาชิกสภามีข้อสงสัยจะสอบถาม ในเรื่องของการโอนลด โอนเพ่ิม และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงด้วยเหตุผลประการใด ไม่จ าเป็นที่จะต้องมาอ่านระเบียบให้ฟังทุกข้อที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาได้รับ
ทราบ ถือว่าเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทยตามที่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้น าเสนอในญัตตินั้นๆ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ หากไม่ตรงตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องสามารถสอบถามในการประชุมสภาได้ หวังว่าสมาชิกสภาจะเข้าใจในวิธีการประชุม
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย หลายๆองค์กรไม่จ าเป็นต้องมาอ่านระเบียบให้ฟังเพราะทุกท่านมี
ระเบียบอยู่ในมือแล้ว นอกเหนือจากว่าวิธีการหรือมีข้อกฎหมายเรื่องไหนที่ไม่เข้าใจหรือไม่ตรงกับระเบียบ
สอบถามในที่ประชุมได้ เราจะได้ช่วยกันอภิปรายชี้แจงประกอบการประชุมในวาระนั้นๆ  ตามที่             
คณะผู้บริหารได้น าเสนอ วาระที่ 3.2 ข้อ 3.2.1 พิจารณาเรื่องการโอนลดงบประมาณในที่ประชุมสมาชิก
สภาเทศบาล จะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาเรื่องการโอนลดงบประมาณขอเรียนเชิญครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรี ยนประธานสภาที่ เ คารพ สมาชิกสภาผู้ ทรง เกียรติทุกท่ าน  คณะผู้ บริหาร                     
ท่านปลัดเทศบาล กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 จากที่ผมอ่านในหัวข้อเรื่องของการ
โอนลด โอนเพ่ิม และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ต่างๆ ในหัวข้อ 1.4  ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า        
12 เมตร จ านวน  1 คัน ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะ ชนิด 4 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จ านวน 1 คัน 
ประเด็นเห็นว่าในเรื่องของงบประมาณ เพราะอะไรถึงลดคุณลักษณะลงจากรถ 6 ล้อเป็นรถกระบะชนิด           
4 ล้อ ซึ่งผมดูจากวงเงินจะเป็นวงเงินเท่าเดิมประสิทธิภาพของการใช้ 6 ล้อจะดีกว่า 4 ล้อ อยากทราบ
เหตุผลและเงื่อนไข เหตุผลความจ าเป็นต่างๆ เพราะอะไรถึงปรับลดลงมาจาก6 ล้อจะดีกว่า 4 ล้อ รถ 6 
ล้อประสิทธิภาพจะดีกว่ามีความปลอดภัยมากกว่า อยากน าเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า
อยากให้ชี้แจงเหตุผลและหลักการต่อที่ประชุมแห่งนี้ จะได้พิจารณาในการอนุมัติหรือไม่ ผมเรียนท่าน
ประธานสภาเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภา  ขอบคุณท่าน สท.กิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ประเด็นข้อสงสัยสอบถาม
เหตุและผลในการโอนลดงบประมาณจาก รถ 6 ล้อเป็นรถ 4 ล้อ เรียนเชิญคณะผู้บริหาร อภิปรายเหตุและ
ผลเพ่ือให้สมาชิกสภาได้รับทราบและเข้าใจตรงกันครับ  

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมจากรายการค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 
เมตร จ านวน 1 คัน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ราคา 2,500,000 
บาท แต่เนื่องด้วยในเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2564 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 1,700,000 บาท ท าให้
เราไม่สามารถจัดซื้อได้ตามที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงท าให้ต้องกลับไปทบทวนเกี่ยวกับรายละเอียด 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่สามารถซื้อได้ ในราคา 1,700,000 บาท สามารถซื้อรถชนิดไหนได้บ้าง 
และได้พบว่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะ ชนิด 4 ล้อ อันดับแรกที่ผมค านึงถึงคือ
งบประมาณซึ่งไม่สามารถซ้ือได้ในราคา 2,500,000 บาท เนื่องจากงบประมาณที่เราตั้งไว้มีไม่ถึงเป็นที่มา
ว่าได้มีการขอปรับเปลี่ยนเป็นชนิด 4 ล้อ ซึ่งสามารถจัดซื้อได้ตามงบประมาณที่ม ีเรียนท่านประธานครับ  
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ประธานสภา   เรื่องของประโยชน์ในการใช้สอยผู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ของการใช้สอย มีความจ าเป็นใช้รถ
ระหว่าง 4 ล้อและ 6 ล้อ ขอเหตุผลเพิ่มเติมครับ 

นายสมชายฯ   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ชี้แจงเพ่ิมเติมจากรายการค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รายละเอียด ณ ปัจจุบัน ยานพาหนะที่เทศบาลของเราใช้งานอยู่ ที่สังกัดกองช่าง ที่ให้บริการ
ประชาชนเทศบาลของเรา จะเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ที่สามารถยกดั้มได้ เครนที่สามารถยกสูงได้ จึงเป็นอีก
เหตุผลหนึ่งเงื่อนไขที่ประเด็นแรกเก่ียวกับงบประมาณที่เรามีจ ากัด 1,700,000 บาท เรามีรถกระเช้าและ
รถดั้มที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ จ านวน 1 คัน ทุกท่านคงจะได้เห็นรถคันสีฟ้าสามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน 
เราได้ขออนุมัติสภาเป็นรถกระบะ 4 ล้อ เนื่องจากเราไม่มีความประสงค์ท่ีจะซื้อรถ ๖ ล้ออีกแล้ว เราจะเน้น
ในเรื่องของการแก้ไขระบบไฟฟ้าเพ่ือบริการประชาชน ตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่พาดผ่านสายไฟ ตามถนน ตรอก    
ซอกซอยในเขตเทศบาล ครั้งนี้เราไม่ซื้อรถแบบดั้มเนื่องจากรถชนิดนี้การใช้งานสิทธิภาพจะนานกว่า รถที่
ต้องใช้บรรทุกหนัก งานของเราเป็นการร้องขอของประชาชนเกี่ยวกับการตัดกิ่งไม้ต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ และมี
ประชาชนจ านวนมากที่ร้องขอแต่เราต้องด าเนินการตามล าดับคิว เป็นเหตุผลที่เทศบาลมีความประสงค์ที่
จะจัดซื้อรถดังกล่าว 1.เนื่องจากงบประมาณของเราไม่เพียงพอจึงท าให้ต้องมีการจัดหายานพาหนะที่
สามารถซื้อได้ 2.เราไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้รถบรรทุกหนักแล้ว เนื่องจากเทศบาลมีรถบรรทุกขยะสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้จึงเป็นที่มาเปลี่ยนจากรถ6 ล้อเป็น 4 ล้อในครั้งนี้ น าเรียนท่านประธานและสมาชิกสภาครับ 

ประธานสภา   ขอบคุณท่านรองสมชาย ที่ได้น าเสนอซึ่งผู้สัมผัสโดยตรงและลงพ้ืนที่ตลอด ผมได้ลงพ้ืนที่ 
2-3 ครั้ง ประโยชน์ในการใช้สอยสมเหตุสมผล เนื่องจากว่าในเขตเทศบาลของเรามีขนาดซอยที่เล็ก ใช้รถ
ขนาดใหญ่บางครั้งก็ไม่สามารถเข้าซอยได้ และการเข้าพ้ืนที่อาจจะมีความจ าเป็นที่จะใช้รถขนาดเล็กในการ
ด าเนินการต่างๆ เป็นเรื่องของการยกสูงก็ไม่น้อยกว่ารถหกล้อที่มีอยู่ ถือว่าใช้งบประมาณที่สมเหตุสมผล 
เกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอย สมาชิกสภาท่านไหนมีเรื่องสงสัยจะสอบถามอีกเชิญครับ  

นายรามนัฏฯ   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่ท่าน                
สท.กิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 พูดในประเด็นความปลอดภัย และที่ผมรับทราบมารถกระบะ 
4 ล้อและ 6 ล้อ ตอนนี้ถนนของเทศบาลต าบลป่าก่อด าของเราเจริญมาก รถ 6 ล้อสามารถเข้าออกได้
สะดวกและความม่ันคงถาวรของรถ 6 ล้อน่าจะดีกว่า งบประมาณไม่เพียงพอเราชะลอการเบิกจ่าย ในเรื่อง
การโอนลดโอนเพิ่มที่ไม่ส าคัญ โอนให้กับรถที่มีความจ าเป็นดีกว่าครับ เพ่ือความมั่นคงถาวรต่อไปครับ  

ประธานสภา   ตามที่ท่าน สท.รามนัฏ ขอค าอธิบายเพ่ิมเติมในเรื่องของการชะลอการด าเนินการจัดซื้อ
โครงการนี้ เพ่ือจัดซื้อรถ 6 ล้อ ถูกต้องหรือไม่  

นายรามนัฏฯ   รถปัจจุบันของเรานั้นเสื่อมสภาพเก่ามาก สามารถใช้งานได้ในบางกรณีไม่สามารถยกท่อที่
มีน้ าหนักเยอะได้ หากเปลี่ยนเป็นรถเล็กจะยกไหวหรือไม่ เพราะตอนนี้พนักงานขับรถก็แจ้งว่าบางครั้งเครน
ไม่สามารถยกท่อได้ ยกไม่ไหวบางครั้งบางงาน ตามที่ผมได้รับทราบมาตามที่ท่านรองได้กล่าวมารถดังกล่าว
มีความส าคัญมากจริงๆ ครับ หากเราซื้อด้วยคุณภาพปริมาณที่ดีกว่าตรงกับงานท่ีใช้ หากรถยกแล้วเกิดพลิก
คว่ าจะท าอย่างไร เกิดเหตุตามมาภายหลัง เรื่องของมั่นคงแข็งแรง หากงบประมาณไม่เพียงพอบางโครงการ
ลดและตัดทอนลงมา ควรจัดหารถให้เกิดความม่ันคงถาวรต่อไปจะดีกว่า  
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 ประธานสภา  เป็นความคิดเห็นของทางท่าน สท.รามนัฏ ขอเหตุผลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาจาก
ประสบการณ์ที่ออกพ้ืนที่ประโยชน์ใช้สอเป็นเหตุผลส่วนตัวขอเพ่ิมเติม สุดแล้วแต่สมาชิกสภาจะพิจารณา 
จากการออกพ้ืนที่ประโยชน์ใช้สอยของอุปกรณ์ท่ีเรามีอยู่ เหตุและผลของแต่ละท่านองค์ประกอบของการใช้
งาน ตามที่ท่าน สท.รามนัฏ ได้น าเสนอจะเป็นเรื่องที่เทศบาลเราไม่สามารถด าเนินการให้ได้ ในส่วนของงาน
ที่มีขนาดเล็ก รถบรรทุก 4 ล้อเท่าที่ผมได้รับทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้งานในพ้ืนที่ กรณีเป็น
สายไฟหรือต้นไม้ ไม่เกี่ยวกับการยกหรือใช้น้ าหนัก  เราจะใช้รถที่ยกของหนักเราก็จะมีรถเฉพาะในเรื่องนี้ 
คือ รถ JCB ที่สามารถใช้ในเรื่องนี้ ในส่วนของรถ 6 ล้อในการขนย้ายสัมภาระ  และรถ 4 ล้อใช้ในการยก
กระเช้าเป็นการใช้งานร่วมกันได้ ด้วยเหตุและผลที่สมาชิกสภาได้ให้ความเห็น บางกรณีเช่น หากต้นไม้หรือ
เสาไฟฟ้ามีความสูง จากท่ีผมได้ลงพ้ืนที่เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าโดยตรงอยู่แล้ว เทศบาลของเราไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเขตเทศบาลยินดีให้ความร่วมมือเทศบาลของเรายื่นค าขอไป 
ปกติเป็นงานของเขาอยู่แล้วแต่เป็นความล่าช้าและเพ่ือให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่
เทศบาลเข้าไปด าเนินการแก้ไข หากรอหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอาจเกิดความล่าช้า ในหัวข้อนี้
เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณถามว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ ผมเห็นว่าส่วนนี้มีงบประมาณที่สามารถด าเนินการได้ 
ซึ่งเป็นงบประมาณอ่ืนที่ด าเนินการตั้งจ่ายใหม่ ซึ่งเป็นความจ าเป็นที่เทศบาลของเราต้องมีขนาดของรถที่เรา
มีอยู่ ประโยชน์การใช้สอยจากรถ 6 ล้อเป็นรถ 4 ล้อจากท่ีผมได้สอบถาม คุณสมบัติของ อุปกรณ์ของรถ 6 
ล้อและรถ 4 ล้อ แทบจะไม่แตกต่างกัน ไม่นับในเรื่องของการบรรทุก ซึ่งโดยปกติแล้วรถใช้สอยต้องตรง
ตามคุณสมบัติของมันอยู่แล้ว เทศบาลหรือหลายหน่วยงานใช้รถหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ บางอย่างบางชนิดมี
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในครั้งเดียวหากจะพูดถึงเมืองนอกจะไม่มีแบบนี้ ต้องเป็นงานเฉพาะอุปกรณ์ถึงจะมี
ความคงทนถาวร แต่ของเราจะเป็นครั้งเดียวเข้าด าเนินการเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเรื่องนี้ ตามที่
ท่านสมาชิกสภาได้ให้ความเห็นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง และต้องดูงบประมาณที่สามารถด าเนินการจัดหารถ
ขนาดใหญ่แต่บังเอิญว่าขณะนี้งบประมาณ ไม่สามารถซื้อในราคา 2,500,000 บาทได้ ผู้บริหารจึง
น าเสนอต่อสภาว่างบประมาณในส่วน 1,700,000 บาท หากเรามีรถ 4 ล้ออีกคัน ความสมเหตุสมผลว่า
เทศบาลของเราควรจะมีหรือไม่ ในส่วนของรถขนาดใหญ่ในการลงพ้ืนที่ในขณะนี้ ความจ าเป็นมีแต่ว่าเรา
สามารถร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกได้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่บ่อยนักและความจ าเป็นในการที่จะ
ใช้ยกของหนัก ซึ่งไม่สมประโยชน์กับรถเครนที่จะต้องยกของหนักอยู่แล้ว ใช้เป็นรถกระเช้าหากจะไปยกท่อ
ก็เป็นการใช้รถที่ผิดประเภท เนื่องจากเทศบาลของเรามีรถ JCB ที่สามารถใช้ในเรื่องนี้อยู่แล้ว เป็นเหตุผล
ส่วนตัวที่จะขออภิปรายเพ่ิม ให้ทางสภาได้เข้าใจว่าการแยกชนิดรถแต่ละอย่างต้องเป็นเรื่องที่ต้องแยก
ประเด็น ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอมาก็ไม่ถือว่าผิดแต่อย่างใด ถือว่าความต้องการชนิดของรถขนาด
ใหญ่ที่สามารถใช้รถขนาดย่อยได้ ตามที่ท่านเสนอมางบประมาณที่ไม่เพียงพอ ฝ่ายบริหารได้น าเสนอมาผม
ขอให้เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ก่อนครับ สมาชิกท่านอื่นเชิญครับ 

นายกิตติพัทธ์ฯ  เรี ยนประธานสภาที่ เ คารพ สมาชิกสภาผู้ ทรง เกียรติทุกท่ าน  คณะผู้ บริหาร                     
ท่านปลัดเทศบาล กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ผมขอน าเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ข้อพิจารณาในการตัดสินใจของสมาชิกสภา ผมเข้าใจว่างบประมาณมีเพียงแค่ 1,700,000 บาท การ
บริหารจัดการที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี มีปัญหาหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่อง
การตัดต้นไม้ แต่เรื่องของรถการใช้งาน เรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร คุณลักษณะของรถว่าใช้
กี่ซีซี แจ้งวัตถุประสงค์ของรถคันนี้ เราไม่ได้ไปยกท่อแต่เราน าไปตัดต้นไม้อย่างเดียวการรับน้ าหนักอาจจะ
ไม่ได้ เนื่องจากรถกระบะจะมีขนาดเล็กลง ผมอยากน าเรียนว่าควรจะแจ้งคุณลักษณะ คุณสมบัติการใช้งาน 
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ ผมเห็นว่ารถลักษณะนี้เป็นกรณีใช้รถแบบเร่งด่วน ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณ 
เป็นเหตุผลที่จะประกอบในการตัดสินใจการพิจารณาได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นขอบคุณครับ  
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นายสมชายฯ   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ชี้แจงเพ่ิมเติมจากที่ท่านสมาชิกที่ได้ให้ข้อแนะน า
น าเรียนตรงๆ ว่าทุกวันนี้ใช้งานผิดประเภทรถที่เรามีอยู่ ณ ปัจจุบันที่มีรถ JCB คือรถตักหน้าขุดหลัง การ
ท างานใช้งานคือตักหน้าและขุดหลัง และไม่สามารถยกพวกท่อได้เช่นกันเป็นการใช้งานผิดประเภท 
เช่นเดียวกับรถกระเช้าปกติรถโดยทั่วไปของธุรกิจเอกชนจะมีรถต่างหาก เครนที่ยกวัสดุสิ่งของที่หนักแต่
งานของเราเมื่อประชาชนร้องขอก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ อย่างที่ท่านกล่าวมาสามารถยกท่อได้เพราะใช้งาน
ผิดประเภท เป็นการร้องขอของประชาชนที่เทศบาลต้องเข้าไปด าเนินการให้ เพราะฉะนั้นด้วยความเจตนา
ดีที่ช่วยประชาชนจึงเป็นที่มาว่าท าไมรถกระเช้าของเราใช้ยกท่อไม่ได้ รถของเราเป็นรถ 6 ล้อที่ปรับสภาพ
ให้เป็นรถกระเช้า ตามที่ทุกท่านเห็นสภาพของรถคือใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ไม่ต่ ากว่า 15 ปี ณ 
ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ รวมไปถึงการใช้งานผิดประเภทจึงเข้าใจว่ารถไม่มีประสิทธิภาพใช้ส าหรับ
บรรทุกและใช้ส าหรับรถกระเช้าส าหรับตัดต้นไม้กิ่งไม้ไม่ใช้รถเครนยกของหนักเราแปลงสภาพของรถเพ่ือ
สามารถยกท่อได้แต่ไม่หนักมากเกินไป สามารถยกในระยะที่ใกล้แต่การใช้งานของเรานั้นเพ่ือบริการ
ประชาชนและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เราใช้งานผิดประเภทมานานแล้วการด าเนินการอะไรก็
แล้วแต่ ตามที่คณะผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภา ด้วยงบประมาณที่เรามีจ านวนจ ากัด หากวันนี้สภาไม่อนุมัติ
งบประมาณในส่วนนี้ก็ไม่สามารถด าเนินการในส่วนอ่ืนได้แล้วแจ้งว่าชะลอได้ไหมไม่สามารถชะลอได้           
ตกเป็นเงินสะสมทันที หลังจากวันนี้ไปเมื่อตกเป็นเงินสะสมไปแล้วไม่สามารถน าเงินในส่ วนนี้เข้ามาใช้ได้ 
หากไม่เข้าเงื่อนไขฉุกเฉิน ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีหนังสือจากจังหวัดเพ่ือรองรับการใช้เงินสะสมก็ไม่
สามารถด าเนินการได้เหมือนที่ทุกท่านทราบคือตอนนี้เทศบาลมีเงินสะสะสมอยู่ด้วยกันยี่สิบกว่าล้านแต่ไม่
สามารถออกมาใช้ได้ท าอะไรไม่ได้เช่นกัน ตามที่คณะผู้บริหารและน าเสนองบประมาณมีเพียงเท่านี้จริงๆ 
หากถามว่าท าไมไม่เอาโครงการอื่นที่มีจ านวนแปดแสนบาทเข้ามาด าเนินการ โครงการก่อสร้างทั้งหมด เช่น
ถนน หลังคา ท าฝาบ่อที่หมู่ 10 ไฟแอลอีดีแต่ละชุมชนจะได้ จะหายไปเลยเพ่ือมาซื้อรถ 6 ล้อเป็นเหตุผล
กระจายให้ทุกชุมชนเพ่ือการพัฒนา แผนการบริหารจัดการงบประมาณ ตามที่ท่านสมาชิกขออนุญาต        
เอ่ยนาม ท่านกิตติพัทธ์ได้น าเรียน เราไม่สามารถก าหนดคุณลักษณะได้ในตอนนี้ จะถูกกล่าวหาว่าเทศบาล
ล็อคคุณลักษณะขอ งรถทันที สามารถก าหนดได้เพียงหัวข้อเท่านั้น ในส่วนของรายละเอียดองค์ประกอบ
ข้างในจะเป็น ในส่วนของระเบียบราชการเก่ียวกับงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการ
อนุมัติเพ่ือจะด าเนินการตามหัวข้อข้างต้นก่อนขอน าเรียนท่านสมาชิกสบายใจ 1.ในวันนี้หากท่านสมาชิกไม่
อนุมัติเงินจะตกเป็นเงินสะสมทั้งหมด 2.งบประมาณของเรามีจ ากัด 3.เรื่องนี้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณปี 2564 เรามาปรับปรุงแผนเพื่อให้สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ตามงบประมาณที่เรามีอยู่เป็น
เหตุผลประกอบที่น าเสนอต่อสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ ถามว่ารถคันอ่ืนสามารถท างานได้ไหมสามารถ
ท างานได้ตามสภาพ รถตักหน้าขุดหลัง บางท่านก็เห็นว่าเราน ารถไปยกท่อก็มี ยอมรับว่าเราใช้รถผิด
ประเภท แต่เพ่ือการบริการแก่พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลของเรา ขอบคุณในข้อแนะน า ด้วยเจตนาที่
เราจะออกบริการแก่ประชาชน ด้วยงบประมาณที่เรามีจ ากัดจ ากัด น าเรียนเ พ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับท่าน
ประธาน 
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นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ 
ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ประเด็นผมเคยอธิบายเมื่อครั้งของบประมาณประจ าปี 2564 จะมี
เฉพาะสมาชิกสภาจ านวน 3 ท่านที่อยู่ด้านหน้าเคยอธิบายไปแล้วในต้นปีงบประมาณที่ผ่านมาเราได้ตั้งเทศ
บัญญัติปี 2564 ค าอธิบายคือว่าเราจัดสรรงบประมาณไปสู่ชุมชนทุกชุมชน เรามาเสริมศักยภาพในแต่ละ
กองตอนนั้นส านักปลัดมองว่าในเรื่องของครุภัณฑ์ยานพาหนะจะมีรถบรรทุกน้ า 6,000 ลิตร ซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องมาทดแทนคันเดิมที่มาจากสุขาภิบาล หากจ าไม่ผิดทางกองช่างได้เสนอขอครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เข้ามาตอนนั้นกระบวนการของเราอยู่ที่ชุมชน งบประมาณเป็นจ านวนมากอยู่ที่ชุมชนครับ และงบประมาณ
เหลือเพียงแค่ล้านเศษๆ ซึ่งเรามองว่าครุภัณฑ์ยานพาหนะชนิดใดที่สามารถจัดซื้อได้ด้วยจ านวนเงินที่มีอยู่ 
ด้วยภาระงานของกองช่างเพ่ือตอบสนองให้ประชาชน จึงท าให้ต้องมีการปรุงแก้ไขเป็นรถกระบะ 4 ล้อ
เพ่ือให้เท่ากับงบประมาณที่มีอยู่ ที่น าเสนอในวันนี้เป็นเรื่องของแผนและเทศบัญญัติไม่ตรงกันกระบวนการ 
การจัดซื้อรถเราไปดูในเทศบัญญัติงบประมาณเดิมที่สภาชุดเดิมเป็นผู้อนุมัติ สมาชิกสภาชุดนี้เสนอเกี่ยวกับ
แผนและเทศบัญญัติไม่ตรงกัน ฝ่ายบริหารได้ปรับแผนใหม่ให้ตรงและขอสภาชุดนี้เพ่ืออนุมัติแสดงว่าการ
จัดซื้อรถได้มีการอภิปรายในการประชุมสภาชุดก่อนแล้ว ท าไมเราถึงเลือกเป็นรถแบบนี้ เนื่องจากมี
งบประมาณที่ค่อนข้างจะจ ากัดเรามองเห็นบรรทุกน้ าที่ใช้ดับเพลิงเป็นประเด็นที่ส าคัญส าหรับเขตเทศบาล 
เราจึงอนุมัติเงินก้อนใหญ่ในการด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าเป็นค าอธิบายเพ่ิมเติมให้แก่ทุกท่านแนวคิดนี้
เป็นเรื่องของการด าเนินการปีที่ผ่านมาเพ่ือมาใช้ในปีงบประมาณนี้เพียงแต่แผนและเทศบัญญัติไม่
ตรงกัน  และด าเนินการตามงบประมาณที่มีอยู่ รถกระบะ 4 ล้อ งบประมาณ 1,700,000 บาท ประเด็น
มีเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายรามนัฏฯ   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประเด็นเรื่องรถ
เกี่ยวกับการยกท่อผมเพียงถามว่าเพ่ือความปลอดภัย ความคุ้มค่า ตอนนี้ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงหมดแล้วว่า
หากเราไม่จัดซื้อรถงบประมาณจะตกเป็นเงินสะสม สมเหตุสมผลมีการชี้แจง ท่านประธานสภาน าเรียน
ขึ้นมาและฝ่ายบริหารได้ชี้แจง ผมไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่อนุมัติงบประมาณ เพ่ือความถูกต้องครับ สอบถาม
ในเรื่องการยกท่อความแข็งแรงของรถ เป็นเพียงการสอบถามปกติทั่วไป หากเราไม่ด าเนินการจัดซื้อ
งบประมาณก็จะตกไปก็เป็นเหตุผลที่ดี ในการด าเนินการผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้ ชุมชนก็ได้ใช้ประโยชน์ ผม
สอบถามเพียงแค่เรื่องความปลอดภัยเท่านั้น หากว่าเงินน ามาใช้ประโยชน์ถูกต้องแล้ว ตามที่ท่านรอง
สมชายได้กล่าวมา ขอบคุณครับ  

ประธานสภา   การอภิปรายไม่ใช่เป็นประเด็นในเรื่องของข้อขัดแย้ง เพียงแต่เป็นการอธิบายให้ความ
เข้าใจ เป็นการจัดสรรสัดส่วนของงบประมาณ ทั้งสองฝ่ายได้มีการชี้แจงเหตุผลประกอบในเรื่องของ
เปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นเหตุผลทุกที่จะต้องมีการสอบถามอยู่แล้ว บางครั้งเราไม่เข้าใจในเรื่องของหัวข้อและ
ประเด็นส่วนประกอบในเรื่องของงบประมาณ ในกรณีที่ไม่มีการพิจารณาก็จะตกไปเป็นเงินสะสม ถือว่าหาก
ใช้ประโยชน์ได้หน่วยงานทุกหน่วยงานจะมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีงบประมาณเท่าไหร่ก็จัดซื้อเพียง
เท่านั้นและเป็นสิ่งที่เทศบาลควรต้องมีเป็นสิ่งที่ต้องคิดถึงเป็นอันดับแรกถือว่าสมเหตุสมผลท่านสมาชิกสภา
ไม่ต้องคิดเป็นประเด็นการหักล้างข้อแก้ตัวในการอภิปรายสมาชิกสภาทุกท่านสามารถอภิปรายได้
เนื่องจากว่าไม่มีความเข้าใจในองค์ประกอบที่มีความจ าเป็น บางครั้งคณะผู้บริหารได้น าเสนอตามหลักการ
และเหตุผลตามหัวข้อต่อสภาเหตุผลประกอบจะเป็นข้อซักถามเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับ ในการประชุมทุกที่
ถือปฏิบัติกันอยู่แล้ว สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีข้อสงสัยเชิญครับ  
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นายพนัสพงษ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน
กรณีของรถกระเช้านั้นเป็นสิ่งที่ดีขอให้ดูเรื่องคุณลักษณะของรถกระบะด้วยเพราะปกติเป็นการใช้งานของ
ประชาชนทั่วไป เครื่องยนต์ต่างๆสมรรถนะเกี่ยวกับเครื่องยนต์ จะแตกต่างผมอยากจะฝากว่าขอให้ก ากับ
ดูแลและขอให้เป็นรถที่ใช้งานได้จริง ไม่ใช่ว่าได้รับการอนุมัติไปแล้วแต่น ามาใช้งานแล้วไม่เกิดประโยชน์ 
มองถึงความปลอดภัยในการใช้งานด้วย ผมมีเรื่องจะฝากเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ  

ประธานสภา   มีท่านอื่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่อง
นี้ครับ 

นายณัฎฐสิทธิ์ฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายณัฎฐสิทธิ์ เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกรณีการจัดซื้อรถยนต์
กระบะ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 
เมตร จ านวน 1 คัน ประเด็นสืบเนื่องมาจากเรามีรถ 6 ล้ออยู่แล้ว รถ 6 ล้อปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่ เป็นรถ
ในปี 2539 ถึงปัจจุบันอายุการใช้งาน 25 ปี รถคันนี้ดัดแปลง มาจากรถบรรทุกขยะ ตั้งแต่สมัยสุขาภิบาล
ได้มีการตัดกระบะดั้มและติดตั้งเครนยกของเข้าไป ตามหลักการแล้วเครนตัวนี้เป็นเครนส าหรับใช้ยกของไม่
ใช้ส าหรับการซ่อมไฟฟ้าเพราะว่าตัวเครนไม่มีระบบป้องกันกระแสไฟ ตอนนี้จะกลายเป็นรถอเนกประสงค์
เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ ส่วนรถยนต์กระบะ ชนิด 4 ล้อ เป็นรถรุ่นใหม่ ติดตั้งเครนอย่างเดียว 
เครนจะมี 2 ชนิด คือ เครนยกสูงจะยกได้น้อยแต่ระยะยืดจะมาก และเครนยกหนักแต่ระยะยืดจะ
น้อย  เครนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันระยะยืดอยู่ที่ 7 เมตร ยกน้ าหนักได้เพียง 3 ตัน แต่สามารถยืดได้แค่ 3.5 
เมตร แต่ในการปฏิบัติหน้างานจริงมีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นเครนยกของท าให้บางครั้ง
เครนจะไม่ขยับ  เนื่องจากไม่ใช่เครนส าหรับซ่อมไฟโดยตรงเครนที่เราจะซื้อใหม่เป็นเครนที่ยกสูง สูงได้ถึง 
12 เมตร แต่ว่ายกหนักได้น้อยแต่สามารถยกได้แค่ 500 กิโลกรัม เพียงพอในการขึ้นไปท างานจ านวน 2 
คน ระบบเครนจะเป็นระบบเครนพับ และสามารถหมุนได้ 360 องศา มีระบบป้องกันไฟดูดคนขับด้านบน
สามารถควบคุมการท างานได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพาคนด้านล่าง เนื่องจากว่าบางครั้งคนท างานด้ านบนต้องการ
ท างานอีกแบบหนึ่งแต่คนควบคุมด้านล่างจะไม่ทราบท าให้เกิดอันตรายได้ และเครนตัวนี้มีระบบเซฟตี้สูง 
ข้อดีของมันก็คือเป็นรถกระบะสามารถออกไปท างานคนเดียวได้หมายถึงน ารถไปจอดและขึ้นเครนบังคับ
และท างานเองได้มีความปลอดภัยเหมาะส าหรับการซ่อมไฟฟ้าและขึ้นที่สูงไม่เหมาะส าหรับการยกของ         
ขอน าเรียนไว้ก่อนครับ ส่วนว่าหากจะยกของเราจะมีรถเครนเดิม แต่ข้อเสียคือหากจะใช้เครนในการยกของ
จะต้องน ากระเช้าออกแต่หากมีความจ าเป็นที่จะใช้กระเช้าต้องน ามาติดตั้งอีกครั้งเป็นปัญหาในการ
ปฏิบัติงานเช่นกัน แต่รถที่เราจัดหาใหม่นี้เป็นรถกระเช้าที่มีความแข็งแรงและมีความปลอดภัยในเรื่องของ
กระแสไฟฟ้าจึงเป็นเหตุผลว่าท าไมเราถึงจ าเป็นในการจัดหารถบรรทุกกระบะ 4 ล้อการที่ในที่ประชุมมีการ
อภิปรายเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆของรถก็เป็นสิ่งที่ดีครับรถกระบะคันนี้จะเป็นรถที่ใช้ซ่อมไฟและขึ้นที่สูง
โดยเฉพาะมีประโยชน์และการท างานคล่องตัวมีความถูกต้องแม่นย า  มีความปลอดภัยส าหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ  
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ประธานสภา   ขอบคุณทางผู้อ านวยการกองช่าง ในการชี้แจงมีความชัดเจนอย่างมาก ถือว่าเป็นการใช้
ให้ถูกวัตถุประสงค์ เครนในรถกระบะ 4 ล้อเป็นเครนส าหรับยกสูง และเครนที่ติดตั้งรถกระบะ 6 ล้อคัน
เดิมใช้เป็นเครนยกของถือเป็นองค์ประกอบร่วมกัน มีการอธิบายมาพอสมควรสมาชิกสภาคงจะมีความ
เข้าใจที่ตรงกัน ส าหรับวาระที่ 3  ข้อ 3.2.1 พิจารณาเรื่องการโอนลดงบประมาณ สมาชิกสภาท่านไหนมี
ข้อสงสัยจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการโอนลดงบประมาณ 
โดยการยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบอนุมัตกิารโอนลดงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 

ประธานสภา   ต่อไปวาระท่ี 3  ข้อ 3.2.2 พิจารณาเรื่องการโอนเพิ่มงบประมาณ สมาชิกสภาท่านไหนมี

ข้อสงสัยจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการโอนเพ่ิมงบประมาณ 
โดยการยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบอนุมัตกิารโอนเพิ่มงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 

ประธานสภา   ต่อไปวาระที่ 3  ข้อ 3.2.3 พิจารณาเรื่องการตั้งจ่ายรายการใหม่ตามที่ผู้บริหารได้

น าเสนอ จ านวน 1 รายการ สมาชิกสภาท่านไหนมีข้อสงสัยจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติจาก
ทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติการตั้งจ่ายรายการใหม ่โดยการยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบอนุมัตกิารตั้งจ่ายรายการใหม ่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 

ประธานสภา   ต่อไปวาระที่ 3  ข้อ 3.2.4 พิจารณาเรื่องการการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
สมาชิกสภาท่านไหนมีข้อสงสัยจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ โดยการยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 
ประธานสภา  ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ดังนั้นขอให้มีการ

พักการประชุมก่อนครับเพื่อรับประทานอาหาร ขอให้เข้าร่วมประชุมในเวลา ๑๓.0๐ น. ขอให้พร้อมเพรียง
กันด้วยครับ 

-พักการประชุม- 

เริ่มประชม 13.20 น. 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
                           3.๓ เรื่อง การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

       3.3.1 กรณีกันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

       3.3.๒ กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
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ประธานสภา   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเชิญฝ่ายบริหาร ได้กรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายสมชาย ขวัญชัย รอง
นายกเทศมนตรีได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี เป็นผู้ชี้แจงหรืออภิปราย รายละเอียดในระเบียบ
วาระที่ 3.3 การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 ด้วยคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นขอเสนอญัตติต่อสภานี้  เพ่ือขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณี
กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพันและกรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 4)  หมวด 5 การกันเงิน  ข้อ 57 กรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการ
เบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่เสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหก
เดือน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ดังนั้น คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้ 
รายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีกันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 
1 รายการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 
(ป่าก่อด า) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามแบบเลขที่ ปกด.16/2564 ตามสัญญา
จ้างเลขที่ 39/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 งบประมาณ 150,000 บาท รายละเอียดการกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2564 1.หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองช่าง โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.จอม
หมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.
44/2563 งบประมาณ 310,000 บาท 2.โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อถนน
สายหลัก หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ 
ปกด.17/2564 งบประมาณ 274,000 บาท 3.โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7  ต.ป่าก่อด า           
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.46/2563 
งบประมาณ 69,000 บาท 4.โครงการติดตั้งไฟแสงสว่าง LED  โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตเทศบาล
ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าก่อด า เลขที่ ปกด.19/2564 
งบประมาณ 115,600 บาท 5.หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน่วยงานผู้รับผิดชอบส านักปลัด
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า6,000 ลิตร รายละเอียด- 
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นายสมชายฯ   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 หน้าที่ 10/75 
งบประมาณ 2,500,000 บาท 6.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองช่าง โครงการ
ปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สาย (ลูกข่าย) ในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
รายละเอียดตามแบบเลขที่  ปกด.57/2564 งบประมาณ 130,000 บาท  7.หมวดครุภัณฑ์การเกษตร 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบส านักปลัด เลื่อยยนต์ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000 บาท 8.หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองช่าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ าในผิวจราจร จากฝา คสล. 
เป็นฝาเหล็กหล่อ บริเวณ ซ.1 ม.10 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบเลขที่ ปกด.
20/2564 งบประมาณ 221,000 บาท 9.หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง รถยนต์กระบะ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าสามารถยกสูงได้
ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จ านวน 1 คันงบประมาณ 1,700,000 บาท 10.ครุภัณฑ์ส านักงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบส านักปลัด เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36 ,000 BTU จ านวน 3 เครื่องๆละ 
46,100 บาท (ส าหรับติดตั้งส านักปลัด) ตามบัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ 2563 งบประมาณ 138,300 บาท 11.ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 24,000 BTU จ านวน 2 เครื่องๆละ 32,400 บาท (ส าหรับติดตั้งกองคลัง) ตามบัญชี
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 2563 งบประมาณ 64,800 
บาท 12.ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 BTU จ านวน 1 เครื่องๆละ 
32,400 บาท (ส าหรับติดตั้งกองช่าง) ตามบัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ 2563 งบประมาณ 32,400 บาท 13.ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ขนาด 18,000 BTU จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,600 บาท (ส าหรับติดตั้งห้องนายกเทศมนตรี) ตาม
บัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 2563  งบประมาณ 
22,600 บาท 14.ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18 ,000 BTU จ านวน 2 
เครื่องๆละ 22,600 บาท (ส าหรับติดตั้งห้องรองนายกเทศมนตรี) ตามบัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 2563 งบประมาณ 45,200 บาท 15.ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 BTU จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,600 บาท (ส าหรับ
ติดตั้งห้องประธานสภา/หัวหน้าส านักปลัด) งบประมาณ 22,600 บาท 16.เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ขนาด 36,000 BTU จ านวน 4 เครื่องๆละ 46,100 บาท (ส าหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าก่อด า) ตามบัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
2563 งบประมาณ 45,200 บาท  17.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองช่าง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอยใหม่ (หน้าบ้านนางศรีทุม นันต๊ะ) หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อด า 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อม 
หรือให้ได้ขนาดพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม. แบบเลขที่ ปกด.58/2564 งบประมาณ 
110,000 บาท 18.หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบส านักปลัด เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท -                                                                                                                                                                 
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นายสมชายฯ  งบประมาณ 66,000 บาท 19.หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบส านัก
ปลัด เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
พฤษภาคม 2563) จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท งบประมาณ 22,000 บาท 20.หมวดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองคลัง เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 30 ,000 บาท งบประมาณ 
60,000 บาท 21.หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองคลัง สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 17 ,000 บาท งบประมาณ 
17,000 บาท 22.หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองช่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งบประมาณมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) จ านวน 1 
เครื่องๆ ละ 30,000 บาท งบประมาณ 30,000 บาท 23.หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบกองการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงบประมาณมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563) จ านวน 2 เครื่องๆละ 22 ,000 บาท งบประมาณ 44,000 บาท          
24.หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองการศึกษา กล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 65,000 บาท 25.หมวดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองสาธารณสุขฯ  
เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 9 ,500 บาท งบประมาณ 9,500 บาท 26.หมวดครุภัณฑ์
ส านักงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบส านักปลัด เก้าอ้ีส านักงาน แบบปรับระดับได้ จ านวน 3 ตัวๆ ละ 1,750 
บาท งบประมาณ 52,500 บาท  27.หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หน่วยงานผู้รับผิดชอบส านักปลัด เครื่อง
ส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 6 เครื่องๆละ 2,500 บาท  งบประมาณ 15,000 บาท 28.หมวด
ครุภัณฑ์ส านักงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองคลัง เก้าอ้ีส านักงาน แบบปรับระดับได้ จ านวน 6 ตัวๆ ละ 
1,750 บาท งบประมาณ 10,500 บาท 29.หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบกอง
การศึกษา ตู้เก็บเอกสารชนิด 20 ช่อง จ านวน 4 ตู้ๆละ 3 ,000 บาท งบประมาณ 12,000 บาท                 
30.หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองการศึกษา  โต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 1 ชุดๆละ 7,500 บาท งบประมาณ 7,500 บาท รวมเป็นจ านวนเงินที่ขอกันเงิน แบบไม่ก่อหนี้
ผูกพัน จ านวน 30 รายการ 6,353,650 บาท น าเรียนตามรายละเอียดที่ทุกท่านได้รับเอกสารไปครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ประธานสภา     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ในวาระ 3.3 การ
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 หากไม่มี ผมจะขอมติจากสมาชิกสภาให้
ความเห็นชอบและอนุมัติการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 โดยการยก
มือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
                           3.๔ เรื่อง การขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภา   เชิญฝ่ายบริหาร ได้กรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี เป็นผู้ชี้แจงหรืออภิปราย รายละเอียดในระเบียบวาระที่ 3.4 การ
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามที่ ส านักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเชียงราย ที่ ลต(ชร) ๐๐๐๒/๒๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องร่างแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล ในจังหวัดเชียงราย ปรากฏว่าชื่อหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า ไม่ตรงกัน
จ านวน ๒ หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว เดิมใช้บ้านดงป่าสัก และ หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าก่อด าใหม่ เดิม
ใช้บ้านป่าก่อด า  เทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงได้สอบถามไปยังอ าเภอแม่ลาวถึงความถูกต้องชัดเจน ทาง
อ าเภอแจ้งว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นและส่งแบบรายงานจ านวนหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตาม
แนวทางร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ......            
ในวันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๒ ในระบบงานทะเบียนราษฎร เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า มีการใช้ชื่อหมู่บ้าน
ไม่ตรงกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ จ านวน ๒ หมู่บ้านจริง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้หมู่บ้านมี
ความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง ชื่อหมู่บ้านให้ด าเนินการตามหนังสือกรมการปกครองที่  มท ๐๓๑๐.๑/
ว๔๖ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
หมู่บ้านการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน จะต้องได้รับความเห็นชอบตามล าดับดังนี้  ๑.คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ๒.สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากทั้งสองหมู่บ้าน
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน จึงมีความจ าเป็นในการขอความเห็นชอบขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบขอเปลี่ยนชื่อ
หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ๒ จากเดิมบ้านดงป่าสัก เปลี่ยนเป็น บ้านหนองบัว  และ หมู่ที่ ๑๒ จากเดิมบ้าน         
ป่าก่อด า เปลี่ยนเป็น บ้านป่าก่อด าใหม่ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ น าเรียน
เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ  

ประธานสภา     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ในวาระ 3.4 การ
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า  จ านวน 2 หมู่บ้าน ทางหมู่บ้านได้
ด าเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอเข้ามาเพ่ือเห็นชอบในขั้นตอนนี้ ตามเอกสารที่
คณะผู้บริหารได้น าเสนอ หากไม่มี ผมจะขอมติจากสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยการยกมือพ้นเหนือศีรษะ  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง , งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม เห็นชอบ ให้มเีห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภา     มีใครจะเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ เชิญครับ  
นายสมชายฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตแจ้ง สมาชิกได้รับทราบเนื่องจาก วันนี้

เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2564 และมีพนักงานเทศบาลได้เกษียณอายุราชการ ราย                    
นายรัตน์  ไชยรัตน์ ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ซึ่งได้ท างานวันนี้เป็นวันสุดท้าย น าเรียนเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ 






