
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 

วันพฤหัสบดี ที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2564 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

เวลา  8.30  น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เข้าห้องประชุม โดยมี
นายมานพ  ใจกุล ท าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดประชุม 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานพ   ใจกุล ประธานสภาฯ มานพ  ใจกุล  
2 นายจ านงค์  บุญยอด รองประสภาฯ จ านงค์  บุญยอด  
3 นายวิธี       ไชยชุมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิธี  ไชยชุมศักดิ์  
4 นายโชติ     วัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 โชติ  วัฒนา  
5 นายสุมิต     กันทะวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สุมิต  กันทะวิชัย  
6 นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เมธาสิทธิ์  อินชนะ  
7 นายอิ่นค า    อินชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อ่ินค า  อินชนะ  
8 นางสาวสุวรรณภา  ดาราวัล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุวรรณภา  ดาราวัล  
9 นายบุญมี    สุวรรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญมี    สุวรรณะ  
10 นายฤทธิ์     จินดาค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ฤทธิ์  จินดาค า  
11 นายอาทิตย์  ปิจอุด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อาทิตย์  ปิจอุด  
12 นายสอาด    โปธิสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สอาด  โปธิสาร  
13 นายกิตติพงษ์  โยนิจ เลขานุการสภาฯ กิตติพงษ์  โยนิจ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

นายบุญมี  ใจอ้าย 
นายสาคร  อินทร์ชน 
นายสนั่น  เชื้อเมืองพาน 
นายสกุล  วงศ์ปาลีย์ 
นางนริศรา   พระศิริ 
นางสาวอาทิตยา  วราห์วิโรจน์ 
นางสาวฐิตาภรณ์  ดูแก้ว  
นางสาวสุรางค์  รัตนภิญโญกุล 
  
 

นายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

ที่ปรึกษานายกฯ 
เลขานุการนายกฯ 
รองปลัดเทศบาลฯ 
หัวหน้าส านักปลัด 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 
 

บุญมี  ใจอ้าย 
สาคร  อินทร์ชน 

สนั่น  เชื้อเมืองพาน 
สกุล  วงศ์ปาลีย์ 
นริศรา  พระศิริ 

อาทิตยา  วราห์วิโรจน์ 
ฐิตาภรณ์  ดูแก้ว 

สุรางค์  รัตนภิญโญกุล 
 
 
 

 

 

ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 

- - -  
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เริ่มการประชุม เวลา 9.30 น. 
 

นายกิตติพงษ์  โยนิจ  -ตามที่สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้ท าหนังสือขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
เลขานุการสภาฯ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหา
 ความเดือดร้อนของราษฎร และอ าเภอเทิงได้แจ้งอนุมัติให้เปิดการประชุมสภาฯ สมัย
 วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่
 เกิดสิบห้าวัน นั้น   ซึ่งสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้มีข้อราชการที่ส าคัญ        
 และเร่งด่วนที่จะต้องอาศัยอ านาจของสภาเพ่ือพิจารณา และตามที่ประธานสภาได้มี
 หนังสือแจ้งนัดประชุมสภาไปถึงท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและคณะผู้บริหารแล้ว เมื่อ
 วันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น  บัดนี้ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่ลงชื่อมาประชุม
 ปรากฏว่าครบองค์ประชุม แล้วกระผมจึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ได้ด าเนินการเปิด
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 
 ต่อไปขอเชิญประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตาม
 ระเบียบวาระการประชุม เชิญครับ 
นายมานพ  ใจกุล -สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  คณะผู้บริหาร   
ประธานสภาฯ  ท่านเลขานุการสภา  หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน            
  กระผมนายมานพ  ใจกุล  ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ขอเปิดการประชุม      
  สภาเทศบาล   สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564   วันที่ 30 กันยายน          
  2564   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  บัดนี้  ได้เวลาอันสมควร  ข้าพเจ้า
  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 
 ประจ าปี 2564  ณ  โอกาสนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
นายมานพ  ใจกุล  -ตามที่ได้กระผมได้มีการนัดประชุมเร่งด่วนในครั้งนี้ กระผมอาศัยอ านาจตามระเบียบ
ประธานสภาฯ   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง      
       (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 23 การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ท าเป็นหนังสือ     
      โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอัน 
   รีบด่วนจะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือ
   นัดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วย    
    ซึ่งหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาไปถึงท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและคณะผู้บริหาร เมื่อ        
           วันที่ 28 กันยายน 2564  ได้แจ้งเหตุอันรีบด่วนเนื่องจากเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนมี      
       ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแจ้งและขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน          
   จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้   

1.รายงานการกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ปี 2563 -เครื่องอัดชยะ  
2.พิจารณาการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบาลรัฐบาล 
3.พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที ่22 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
หมวดครุภัณฑ ์ จ านวน 2 รายการ 

   จึงขอชี้แจงเหตุผลเพื่อทราบ ขอบคุณครับ 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องเพื่อทราบ 
   3.1 การกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ปี 2563 

นายมานพ  ใจกุล  -ต่อไปเป็นเรื่อง การกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ปี 2563 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลฯ เชิญครับ  
นายบุญมี  ใจอ้าย -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เนื่องจากเทศบาลได้
นายกเทศมนตรีฯ ด าเนินการจัดซื้อได้ก่อหนี้ผูกพัน เครื่องอัดขยะ  ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อที่ตกค้างมาตั้งแต่      
                 ปี พ.ศ.2563 จนขณะนี้ปี พ.ศ.2564  ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรอจัดส่งพัสดุที่จัดซื้อแต ่
   ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย  จึงน าเรียนต่อสภาเพ่ือรับทราบเนื่องจากไม่สามารถด าเนินการ     
    เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ทันครับ ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้ระเบียบ         
     เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เลขานุการสภาฯ  เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข   
        เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561     
             หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น  
           ปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหาร    
              ท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อ       
   ผูกพัน  และข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ   
   หนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
      รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี และวรรคสาม กรณี     
   ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
   ซึ่งครุภัณฑ์เครื่องอัดก้อนไฮโดรลิก จ านวน 1 เครื่อง ได้มีการกันเงินไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ
   พ.ศ. 2563 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการจัดซื้อก่อหนี้ผูกพันตามสัญญา 
   ซื้อขาย เลขที่ 5/2564  ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 ไปแล้ว  แต่เนื่องจากยังไม่ได้มีการ     
   ตรวจรับพัสดุ จึงท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งคาดว่าจะ   
   มีการส่งมอบพัสดุภายในเดือนตุลาคม และจะมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            
   ประมาณเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน จ านวน 108,000.- บาท  จึงขอรายงานต่อสภา      
                   เพ่ือทราบเรื่องการกันเงินขยายเวลาต่อไปอีกหนึ่งปีครับ 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ  
     เพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาลรัฐบาล 

นายมานพ  ใจกุล  -ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ประธานสภาฯ   เพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาลรัฐบาล 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาฯ เชิญครับ 
นายบุญมี  ใจอ้าย  -ในเรื่องการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ซึ่งขณะนี้มีการเข้าใจในเรื่องนี้ 
นายกเทศมนตรีฯ เป็น 2 ประเด็น คือ 

/1.การขออนุญาต... 
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1.การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้แก่ราษฎร  
2.การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพ่ือด าเนินโครงการต่างๆ เช่น การก่อสร้างถนน  
รายละเอียดอ่ืนๆ ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเพ่ิมเติม เชิญครับ 

นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ในระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เขตป่าสงวน 
ปลัดเทศบาลฯ  แห่งชาติเพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาลรัฐบาล เอกสารประกอบที่ได้มีการ 
   แจกให้กับทุกท่านมีท่ีมาท่ีไป ดังนี้ 
   1) หนังสือส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ที่ ชร 0020.06/9516 ลงวันที่ 19       
   สิงหาคม 2565  เรื่อง ขอใช้สถานที่เพ่ือด าเนินการโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม      
         นโยบายรัฐบาล (คทช.) เนื้อหาแจ้งการขอใช้สถานที่เพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลบุคคล     
             ของราษฎร ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ตามมติคณะท างานด้านการจัดที่ดินได้ประชุม     
             เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ    
           พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง”  ซึ่งท าการ       
                     ส ารวจตรวจสอบ คัดกรอง และกลั่นกรองผู้ที่ครอบครองที่ดิน ระหว่างวันที่ 1 -9   
   กันยายน 2564 
   2) หนังสือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ที่ ชร     
   0014.3/4846  ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เขตป่า
   สงวนแห่งชาติ เพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในข้อความย่อหน้า
        สุดท้ายแจ้งว่าจึงขอประสานหน่วยงานของท่าน น าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือ   
   พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งเทศบาลได้รับการประสานทางโทรศัพท์ขอให้เร่งน าเรื่อง
   เข้าประชุมสภาเร่งด่วน เพ่ือจะน าเอกสารไปประกอบครับ 
   3) หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเทิง ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.12/ว
   366 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564  เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในป่า    
         สงวนแห่งชาติ เพ่ือจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แจ้งให้เทศบาล        
      เร่งรัด การพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
   ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือด าเนินโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
   ตามเอกสารหนังสือทั้ง 3 ฉบับที่ได้แจกให้กับทุกท่าน  เป็นเรื่องการพิจารณาอนุญาตเข้า      
           ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
   (คทช.) ส าหรับต าบลเชียงเคี่ยนจัดอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน ป่าเชียงเคี่ยน ส่วนใหญ่เป็นราษฎร
   ที่ใช้ประโยชน์อยู่ในพ้ืนที่บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8  และบ้านเชียงเคี่ยนเหนือ หมู่ที่ 10  ซึ่ง  
   บุคคลที่ใช้ประโยชน์ต้องได้รับการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยไปแล้ว เมื่อวันที่ 9  กันยายน 
   2564 ที่ผ่านมา   โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ใน       
                   ฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงราย (คทช. จังหวัดเชียงราย)     
   ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตเข้า  
   ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน       
   ตามนโยบายรัฐบาล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จะเป็นผู้ด าเนินการจัดหาที่ดินให้กับ     
   ราษฎรให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง ซึ่งการด าเนินการจะต้องมีเอกสารหลักฐานการ     
   แสดงผลการพิจารณาท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่  
 

/ดังนั้น... 
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        ดังนั้น จึงขอชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาต่อสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เพ่ือ      
                    ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน       
              แห่งชาติ เพื่อการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 
นายมานพ  ใจกุล -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอมติจากที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ    
       ในการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน         
   ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 
มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติเห็นชอบพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เขต 
   ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาลรัฐบาล (คทช.) ตามท่ีเสนอ  

ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 
รับรอง   จ านวน   11   เสียง 

   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    - คน 
 

4.2 ญัตติ พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที ่22 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
     หมวดครุภัณฑ์  จ านวน 2 รายการ 

             4.2.1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวน  8 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท จ านวน 47,200.- บาท 
     4.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง   

  จ านวน 44,000.- บาท 
นายมานพ  ใจกุล  -ต่อไปเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 22 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประธานสภาฯ   ญัตติพิจารณาการโอนงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์  จ านวน 2 รายการ 
        รายการที่ 4.2.1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 8 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท จ านวน 47,200.- บาท 

รายการที่ 4.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง   
  จ านวน 44,000.- บาท 

   ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลฯ เชิญครับ  
นายบุญมี  ใจอ้าย -เหตุผลในการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย สืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากกองคลังว่าได้
นายกเทศมนตรีฯ มีเงินงบประมาณเข้ามายังเทศบาล และประกอบกับเทศบาลยังคงขาดอุปกรณ์ที่ใช้และ  
   เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม    
        กระผมขอมอบหมายให้นายกิตติพงษ์ โยนิจ ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ     
    เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -กระผมขอชี้แจงในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้รับแจ้งว่าขณะนี้เทศบาลได้รับการ
ปลัดเทศบาลฯ   จัดสรรงบประมาณที่ก าลังเข้ามา จ านวน 3,340,000.- บาท   ถ้าหากเทศบาลไม่ได้มีการ
   เบิกจ่ายในปีงบประมาณจะท าให้เงินงบประมาณเหลือจ่ายและถูกโอนไปเป็นเงินสะสม   
   ซึ่งมีข้อจ ากัดในการใช้จะใช้ในเรื่องการบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน    
        กรณีจ าเป็นเร่งด่วน  จึงขอเสนอต่อสภาในการขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ     
                     บริการประชาขน ตามเอกสารประชุมที่ได้แจกให้  
 

/ครุภัณฑ.์.. 
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ครุภัณฑ์รายการที่ 4.2.1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 8 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท จ านวน  

 47,200.- บาท จะน าไปใช้ในกองช่าง จ านวน 4 ตู้ กองคลัง จ านวน 2 ตู้ และส านักปลัด      
 จ านวน 2 ตู้  

ครุภัณฑ์รายการที่ 4.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2       
 เครื่อง จะน าไปใช้ในงานกิจการสภาฯ จ านวน 1 เครื่อง โดยให้ผู้ช่วยเลขานุการสภาใช้ใน     
 กิจการสภาฯ และอีก 1 เครื่อง ใช้งานบริการสาธารณสุข ในการประชุม อบรม สัมมนา         
 ร่วมไปถึงงานอบรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงเคี่ยน จ านวน 1 เครื่อง      
 โดยให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ดูแล รวมแล้วจ านวน 2 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 44,000.- 
 บาท 

-ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ            
อนุมัติของสภาท้องถิ่น    
     ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน จึงเสนอมายังสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 
รายการ ซึ่งเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณแล้วพบว่า มี
งบประมาณเพียงพอต่อการโอนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว  รายละเอียด
การโอนตามรายการ ดังนี้ 
 

4.2.1 รายการ ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวน 8  ตู้  จ านวน 47,200.- บาท  
        ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    จ านวน 47,200.- บาท     

โอนลด จ านวน โอนเพิ่ม จ านวน 
1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) 
2. ค่าไฟฟ้า 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน หมวด
ค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า) 
 

 (-) 28,000.- 
 
 
 

(-) 19,200.- 
 
 
 
 
 
 

1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 8 ตู้ 
ราคาตู้ละ 5,900.- บาท 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน) 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ เดือน ธันวาคม 2563 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (มอก.) 

(+) 47,200.- 
 
 
 
 
 

 
 

 
/4.1.2 รายการ... 
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4.1.2 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง จ านวน 44,000.- บาท 
        ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 44,000.- บาท   

โอนลด จ านวน โอนเพิ่ม จ านวน 
1.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งาน
บริหาร ท่ัวไป  งบด า เนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น) 
 

 (-) 44,000.- 
 
 
 
 
 
 

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 22,000.- บาท 
(แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่นอ้ยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, 
n, ac) และ Bluetooth 

(+) 44,000.- 

 

/นายมานพ... 
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นายมานพ  ใจกุล   -เชิญสมาชิกอภิปราย พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาฯ   รายการที่ 4.2.1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 8 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท จ านวน 47,200.- บาท 
   เชิญครับ 
   เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม จึงขอมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
            รายการที่ 4.2.1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 8 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท จ านวน 47,200.-  
   บาท เชิญครับ 
 

มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัตใิห้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
4.2.1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 8 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท จ านวน 47,200.- บาท   
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 

รับรอง   จ านวน   11   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    - คน 
 
นายมานพ  ใจกุล   -ต่อไปเชิญสมาชิกอภิปราย พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาฯ   รายการที่ 4.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง  
   จ านวน 44,000.- บาท เชิญครับ 
   เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม จึงขอมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
            รายการที่ 4.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง  
   จ านวน 44,000.- บาท เชิญครับ 
 

มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัตใิห้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
4.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง   
จ านวน 44,000.- บาท  ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 

รับรอง   จ านวน   11   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    - คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายมานพ  ใจกุล -ต่อไปเป็นวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรี เชิญครับ 
นายบุญมี  ใจอ้าย -เรื่องท่ีกระผมจะแจ้งให้ทราบ เรื่อง การแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ าคันคลองที่แตกช ารุด 
นายกเทศมนตรีฯ ตามท่ีได้รับแจ้งจากสมาชิกสภา นายอิ่นค า  อินชนะ  ว่าท่อระบายน้ าบริเวณริมคันคลอง        
      ชลประทานแตกช ารุดเสียหาย ท าให้เกษตรกรเดินทางสัญจรไปมาไม่ได้นั้น  ซึ่งเทศบาล       
   ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 จึง       
       ขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับครับ 
นายสนั่น  เชื้อเมืองพาน -กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของการปรับปรุงซ่อมแซม  โดยได้มีการวางท่อขนาด 60   
รองนายกเทศมนตรี ซม. จ านวน 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน รวมใช้ทั้งหมด 14 ท่อน มีค่าใช้จ่ายในการจ้างรถแบ็คโฮ    
 

      /และ... 
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จ านวน 5,000 บาท   โดยท าการขุดท่อเดิมออก  น าท่อใหม่ใส่และไปลากดินมาใส่บดอัด
 ให้แน่นให้อย่างดี  และต้องขอขอบคุณสมาชิกสภานายอ่ินค า อินชนะ  ที่ได้ประสานขอ
 ยืมท่อจากบ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่ 7 และจะได้เข้าไปพูดคุยกับหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้หรือ      
 จะอย่างไร ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้าไปช่วยกันในการซ่อมแซม จึงท าให้
 งานผ่านลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณครับ 

 

นายมานพ  ใจกุล -มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม  จึงขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
 
ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา  10.30  น. 
 
 

               (ลงชื่อ)        กิตติพงษ์  โยนิจ      ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
                              (นายกิตติพงษ์  โยนิจ) 

                               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมฯ ถูกต้องแล้ว  เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2564                                   
 

 
(ลงชื่อ)       โชติ  วัฒนา  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                        (นายโชติ  วัฒนา) 
 

(ลงชื่อ)   เมธาสิทธิ์  อินชนะ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ) 

 
(ลงชื่อ)    บุญมี  สุวรรณะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                      (นายบุญมี  สุวรรณะ)  
 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 
ลงวันที่  30  กันยายน  2564  และได้ตรวจรับรองแล้วในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4/2564 
ครั้งที ่1  ในวันที ่16 พฤศจิกายน 2564 
 

  
(ลงชื่อ)         มานพ  ใจกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                     (นายมานพ  ใจกุล) 
                     ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

 
 


