
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564 ครั้งที่ 1 

วันพุธ ที่  4  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2564 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

เวลา  9.00  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 
 
 

10 
11 

นายบุญมี  ใจอ้าย 
นายสาคร  อินทร์ชน 
นายสนั่น  เชื้อเมืองพาน 
นายสกุล  วงศ์ปาลีย์ 
นางนริศรา   พระศิริ 
นางพรทนา        สมฤทธิ์  
นางสาวปทิตตา   พาระคุณ  
นางสาวฐิตาภรณ์  ดูแก้ว  
นายณภัทรศกร    เรืองฤทธิ์ 
 
 
นางสาวสุรางค์     รัตนภิญโญกุล 
นางปานแก้ว       วงศ์ชัย  

นายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

ที่ปรึกษานายกฯ 
เลขานุการนายกฯ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

หัวหน้าส านักปลัด 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 
พยาบาลวิชาชีพ ชก. 

บุญมี  ใจอ้าย 
สาคร  อินทร์ชน 

สนั่น  เชื้อเมืองพาน 
สกุล  วงศ์ปาลีย์ 
นริศรา  พระศิริ 

พรทนา   สมฤทธิ์ 
ปทิตตา   พาระคุณ 
ฐิตาภรณ์  ดูแก้ว 

ณภัทรศกร    เรืองฤทธิ์ 
 
 

สุรางค์  รัตนภิญโญกุล 
ปานแก้ว  วงศ์ชัย 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 

นางสาวอาทิตยา  วราห์วิโรจน์ 
นางสาวสายเพียร  สิทธิอักษร 

รองปลัดเทศบาลฯ 
นักวิชาการสาธารณสุข ชก. 

- 
- 

 



-2- 
 
 

เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น. 
 

นายกิตติพงษ์  โยนิจ  -ตามที่สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน (ครั้งแรก)
เลขานุการสภาฯ  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  และได้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564    
   โดยมีก าหนดไม่เกิน 30 วันนั้น  ซึ่งสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้มีข้อราชการที่ส าคัญ       
   และเร่งด่วนจะต้องพิจารณา  และตามที่ประธานสภาได้มีหนังสือแจ้งนัดประชุมสภา  
                ไปถึงท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านและคณะผู้บริหารแล้ว  เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2564    
             นั้น  บัดนี้ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่ลงชื่อมาประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม
   แล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญประธานสภาได้ด าเนินการเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

เชียงเคี่ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ  
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เชิญครับ 

นายมานพ  ใจกุล -สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  คณะผู้บริหาร   
ประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภา  หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน 

กระผมนายมานพ  ใจกุล  ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่  4 สิงหาคม 2564  ณ  ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน บัดนี้ ได้เวลาอันสมควร ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1  ณ  โอกาสนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนครั้งที่แล้ว   
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2564 ครั้งที่ 2   
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

นายมานพ  ใจกุล -ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าได้ตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน  เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งรายงานการประชุม
สภาครั้งดังกล่าวนี้ ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น ใน
ขั้นตอนต่อไป ผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทบทวนตรวจสอบดูว่ารายงานการ
ประชุมสภาจะมีการแก้ไข ตัด ทอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน
ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งครับ ว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะต้องการแก้ไข ตัด ทอน 
หรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้ามีจะแก้ไขเป็นอย่างไร เชิญครับ 

ที่ประชุม  -ปรากฏว่าไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มี ผมใคร่ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 
มติที่ประชุม -ยกมือมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2  

เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  โดยไม่มีการแก้ไข  ดังนี้ 
   รับรอง   จ านวน   11   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    - คน 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อทราบ 
   3.1 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 
นายมานพ  ใจกุล -ล าดับต่อไป เป็นเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
ประธานสภาฯ    2564  ขอเชิญปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -เรียนประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องด้วยเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้
ปลัดเทศบาลฯ  ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
   2564 เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564  
   ซึ่งมีสาระส าคัญในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาฯ ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว โดย 
   จะเพ่ิมในแผนพัฒนาฯ ปี 2564 จ านวน 1 โครงการ และเพ่ิมแผนพัฒนาฯ ปี 2565    
   จ านวน 1 โครงการ รวมจ านวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้  

โครการที่ 1  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการ                                       
แข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6   
และ GMS  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

   -โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบานประตูเหล็กปิด -เปิดน้ า  บ้าน    
   ป่ากุ๊ก หมู่ที่ 7  วัตถุประสงค์เพ่ือให้น้ าไหลได้สะดวกขึ้น  ปริมาณงานวางท่อระบายน้ า          
       คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. จ านวน 9 ท่อน พร้อมบานประตูเหล็กปิด-เปิดน้ า      
   เพ่ิมเติมเข้าในแผนพัฒนาฯ ปี 2565 งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท  

สืบเนื่องจากทางสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารได้ไปดูสถานที่จริง  ได้น ารถเบ็คโฮไปขุด    
 และน าท่อไปใส่เพ่ือให้น้ าไหล แต่เนื่องจากบริเวณตรงกลางสูงท าให้น้ าไหลออกด้านข้าง     
 ซึ่งได้คุยหารือกันแล้วมีความเห็นว่าจะท าการแก้ไขในปีงบประมาณ 2565 ประมาณ
 เดือน พฤศจิกายน ครับ 

โครการที่ 2  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แผนงาน
สาธารณสุข 
-อุดหนุนเทศบาลต าบลเวียงเทิงตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน                                                                                                                              
(Community lsolation)  ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) อ าเภอเทิง                                                 
จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวใน
ชุมชน (Community lsolation)  ศูนย์ปฏิบัติ การควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) อ าเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติมเข้าในแผนพัฒนาฯ ปี 2564 งบประมาณตั้งไว้ 65,000. - 
บาท และปี 2565 งบประมาณตัง้ไว้ 150,000.- บาท 
ซึ่งรายละเอียดในโครงการนี้จะได้ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เพ่ือพิจารณา
ประกอบการขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในระเบียบวาระท่ี 4.1 ครับ 

   กระผมจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่อทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ญัตติ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
     หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 2 รายการ 
     หมวดเงินอุดหนุน  จ านวน 1 รายการ 

            4.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2  
             จ านวน 210,000.- บาท   
     4.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 เชื่อมซอย 10     
             บ้านสารภี หมู่ที่ 5 จ านวน 402,000.- บาท 

        4.1.3 อุดหนุนเทศบาลต าบลเวียงเทิงตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัว 
   ในชุมชน (Community lsolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ 
  (ศปก.อ.) อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   จ านวน 65,000.- บาท 

     

นายมานพ  ใจกุล  -ต่อไปเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประธานสภาฯ   ญัตติพิจารณาการโอนงบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 
        หมวดเงินอุดหนุน  จ านวน 1 รายการ 
            4.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2  
                  จ านวน 210,000.- บาท   
             4.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 เชื่อมซอย 10     
                  บ้านสารภี หมู่ที่ 5 จ านวน 402,000.- บาท 
        4.1.3 อุดหนุนเทศบาลต าบลเวียงเทิงตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน 

  (Community lsolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) อ าเภอ
   เทิง จังหวัดเชียงราย   จ านวน 65,000.- บาท 
ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลฯ เชิญครับ  

นายบุญมี  ใจอ้าย -เหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ผมขอมอบหมายให้นายกิตติพงษ์ โยนิจ  
นายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ในการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
เลขานุการสภาฯ  จะพิจารณาการโอนงบประมาณ  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 2 รายการ  และ          
        หมวดเงินอุดหนุน  จ านวน 1 รายการ ซึ่งจะไดพิ้จารณาไปทีละโครงการนะครับ เริ่มจาก 
   วาระท่ี 4.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2  

จ านวน 210,000.- บาท  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีไดช้ี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
นายบุญมี  ใจอ้าย -โครงการที่ 4.1.1  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่  2 จ านวน 
นายกเทศมนตรีฯ 210,000.- บาท  เนื่องจากแต่เดิมเป็นโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าใสคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   บ้านสันชุม  หมู่ที่ 2   ที่บริเวณวัดสันชุมแต่ติดปัญหาตรงที่สถานที่เป็นที่ธรณีสงฆ์การ              
                      ก่อสร้างจะต้องท าหนังสือขออนุญาตไปที่ส านักพุทธ  เพราะคาดว่าถ้าท าหนังสือขอ        
       อนุญาตไปอาจท าให้การก่อสร้างล่าช้าไปไม่ทันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนั้น หมู่บ้าน          
                     จึงท าหนังสือขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังเทศบาล เพ่ือขอเปลี่ยนโครงการเป็นโครงการ           
            ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2 จ านวน 210,000.- บาท  เพราะฉะนั้น          
   ในการประชุมสภาวันนี้   จึงขอเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็น  
 

/รายการ... 



-5- 
 

 

 
             รายการใหม่  โดยขอโอนลดจากโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าใสคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน          
        สันชุม หมู่ที่ 2  จ านวน 210,000.- บาท  และโอนเพ่ิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ        
      ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2 จ านวน 210,000.- บาท  ซึ่งถ้าหาก       
        สภาพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เทศบาลจะได้ด าเนินในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ        
    ต่อไปครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน และตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2  จ านวน 210,000.- บาท     
   โดยขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากโครงการเดิมไม่สามารถด าเนินการได้ทันปี           
                      งบประมาณเพราะเป็นที่ธรณีสงฆ์ต้องท าเรื่องขออนุญาตจากส านักพุทธก่อน แต่ถ้าหาก   
   จะกันเงินไว้ก็คาดว่าจะไม่ทัน จึงได้ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

-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 โครงการก่อสร้างอาคาร              
                อเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2 จ านวน 210,000.- บาท  ซึ่งเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน        
                ได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณแล้วพบว่า มีงบประมาณเพียงพอต่อการโอน             
             งบประมาณดังกล่าว  รายละเอียดการโอนตามรายการ ดังนี้ 
4.1.1 รายการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2  จ านวน 210,000.- บาท 
        ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 210,000.- บาท    

โอนลด จ านวน โอนเพิ่ม จ านวน 
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าใสคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสันชุม หมู่ที่ 2  
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.90 เมตร ยาว 
8.00 เมตร  สูง 2.00 เมตร สถานท่ี
ก่ อ ส ร้ า ง  บ้ า น สั น ชุ ม ห มู่ ท่ี  2  พิ กั ด 
E600588 N2167136 รายละเอียดตาม
แบบรูปและรายการของเทศบาลต าบล
เชียงเคี่ยนก าหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ.
2564 หน้าท่ี 5  ข้อ 4 

 (-) 210,000.- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
บ้ า น สั น ชุ ม  ห มู่ ที่  2  ( แ ผ น ง า น
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ) 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 
9.00 เมตรสูง  3 .50 เมตร  สถานท่ี
ก่ อ ส ร้ า ง  บ้ า น สั น ชุ ม ห มู่ ท่ี  2  พิ กั ด 
N2166990 E600581 รายละเอียดตาม
แบบรูปและรายการของเทศบาลต าบล
เชียงเคี่ยนก าหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 
2564  หน้าที่ 13  ข้อท่ี 29  

(+) 210,000.- 
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นายมานพ  ใจกุล   -ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือ
ประธานสภาฯ  อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
   รายการที่ 4.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2 จ านวน            
                      210,000.- บาท  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน            
                      งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ) เชิญครับ   

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม  จึงขอมติจากที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา           
 อนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่ 4.1.1 โครงการก่อสร้าง             
 อาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2  จ านวน 210,000.- บาท  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการที่ 4.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมู่ที่ 2   
จ านวน 210,000.- บาท  ตามท่ีเสนอ  
ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 

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

     4.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 เชื่อมซอย 10     
             บ้านสารภี หมู่ที่ 5 จ านวน 402,000.- บาท 

นายมานพ  ใจกุล -ต่อไปเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ประธานสภาฯ   วาระที่ 4.1.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 เชื่อมซอย 10 บ้าน        
   สารภี หมู่ที่ 5  จ านวน 402,000.- บาท ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด       
       เชิญครับ 
นายบุญมี  ใจอ้าย -โครงการที่ 4.1.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 เชื่อมซอย 10 
นายกเทศมนตรีฯ บ้านสารภี หมู่ที่ 5 จ านวน 402,000.- บาท เนื่องจากแต่เดิมเป็นโครงการก่อสร้างอาคาร    
   อเนกประสงค์ บ้านสารภี หมู่ที่ 5 ที่บริเวณหน้าวัดสารภี หมูที่ 5 แต่ตรวจสอบแล้วพบว่า
   เป็นที่ธรณีสงฆ์เหมือนกันจะต้องท าหนังสือขออนุญาตไปท่ีส านักพุทธ ก็คาดว่าคงจะไม่ทัน
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ดังนั้น  หมู่บ้านจึงท าหนังสือขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายัง   
         เทศบาล เพ่ือขอเปลี่ยนโครงการมาเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย      
   13 เชื่อมซอย 10 บ้านสารภี หมู่ที่ 5  จ านวน 402,000.- บาท  รายละเอียดอื่นๆ  
     ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อ เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน และตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอย 13 เชื่อมซอย 10 บ้านสารภี หมู่ที่ 5  จ านวน        
           402,000.- บาท  โดยขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เนื่องจากเป็นที่ธรณีสงฆ์เหมือนกัน        
     ครับ  โดยขอโอนลดจากโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสารภี หมู่ที่ 5             
                      จ านวน 250,000.- บาท  เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านหมู่ 5         
                      เทศบาลไม่สามารถด าเนินการตามระเบียบพัสดุได้ เพราะช่างออกแบบก่อสร้างมีแต่เสา            
                      ไม่มีหลังคา และโอนลดจากโครงการวางท่อประปาภูเขาฝายแม่ลอยถึงประปาหมู่บ้าน        
                     หมู่ที่ 5  จ านวน 152,000.- บาท    เนื่องจากหมู่บ้านได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง  
 

/โครงการ... 
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                        โครงการเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอย 13 เชื่อมซอย 10 บ้านสารภี หมู่          
                    ที่ 5  จ านวน  402,000.- บาท  ซึ่งถ้าหากสภาพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เทศบาลจะได้         
        ด าเนินในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไปครับ 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ            
อนุมัติของสภาท้องถิ่น    

             ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน จึงเสนอมายังสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เพ่ือ          
                      พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน            
                  คอนกรีตเสริม ซอย 13 เชื่อมซอย 10 บ้านสารภี หมู่ที่ 5  จ านวน  402,000.- บาท  ซึ่ง        
            เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณแล้วพบว่า มีงบประมาณ           
   เพียงพอต่อการโอนงบประมาณดังกล่าว  รายละเอียดการโอนตามรายการ ดังนี้ 
 

4.1.2 รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 เชื่อมซอย 10 บ้านสารภี หมู่ที่ 5  
        จ านวน 402,000.- บาท 
        ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 402,000.- บาท    

โอนลด จ านวน โอนเพิ่ม จ านวน 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านสารภี หมู่ที่ 5 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
อาคารต่างๆ) 
ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนึ่งชั้น ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 
16.00 เมตร สูง 3.50 เมตร สถานท่ี
ด า เนินการ บ้านสารภี  หมู่ ท่ี  5 พิกัด 
E601260 N 2168709 รายละเอียดตาม
แบบรูปและรายการของเทศบาลต าบล
เชียงเคี่ยนก าหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 
2564 หน้าท่ี 7 ข้อ 9 
โครงการวางท่อประปาภูเขาฝายแม่ลอย
ถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)  

 (-) 250,000.- 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(-) 152,000.- 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 13 เชื่อมซอย 10 บ้านสารภี 
หมู่ที่ 5 (แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่า ท่ี ดินและสิ่ งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 616.00 ตาราง
เมตร พิกัดเริ่มต้น N2168476 E 600994 
พิกัดสิ้นสุด N2168323 E60097
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของ
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนก าหนด  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564  หน้าท่ี 13  
ข้อท่ี 30 

(+) 402,000.- 
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โอนลด จ านวน โอนเพิ่ม จ านวน 

ปริมาณงาน วางท่อ pe ยาวไม่น้อยกว่า
3,668 ม. สถานท่ีก่อสร้างบริเวณฝายแม่
ลอย หมู่ท่ี 10 ถึง หมู่ท่ี 5  พิกัดเริ่มต้น 
E605135  N2169304  พิ กั ดสิ้ นสุ ด 
E602299 N170502 รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการของเทศบาลต าบลเชียง
เคี่ยนก าหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 
หน้าท่ี 5 ข้อ 4 

  
 

  

 
นายมานพ  ใจกุล   -ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือ
ประธานสภาฯ  อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
   รายการที่ 4.1.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 เชื่อมซอย 10 บ้าน        
   สารภี หมู่ที่ 5  จ านวน 402,000.- บาท  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน          
             ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง             
          สาธารณูปโภค) เชิญครับ   

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม  จึงขอมติจากที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา           
 อนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่ 4.1.2  โครงการก่อสร้างถนน
 คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 เชื่อมซอย 10 บ้านสารภี หมู่ที่ 5  จ านวน 402,000.- บาท       
 เชิญครับ 

มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการที่ 4.1.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 เชื่อมซอย 10 บ้าน    

 สารภี หมู่ที่ 5  จ านวน 402,000.- บาท ตามท่ีเสนอ  
ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 

รับรอง   จ านวน   11   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    - คน 
 
             4.1.3 อุดหนุนเทศบาลต าบลเวียงเทิงตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัว 

   ในชุมชน (Community lsolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ 
   (ศปก.อ.) อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   จ านวน 65,000.- บาท 

นายมานพ  ใจกุล -ต่อไปเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ประธานสภาฯ   วาระที่ 4.1.3  อุดหนุนเทศบาลต าบลเวียงเทิงตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวใน          
       ชุมชน (Community lsolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) อ าเภอเทิง 
   จังหวัดเชียงราย  จ านวน 65,000.- บาท                       

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
 

/นายบุญมี... 
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นายบุญมี  ใจอ้าย -รายการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการอุดหนุนเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
นายกเทศมนตรี  ตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน  (Community lsolation)  ศูนย์ปฏิบัติ      
      การควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  จ านวน 65,000.- บาท            
   เป็นเรื่องเร่งด่วนครับ สืบเนื่องมาจาก (ศปก.อ.) อ าเภอเทิง  โดยนายอ าเภอเทิงได้เรียก         
   ประชุมด่วนมีนายกเทศมนตรีและก านันทุกท้องที่  จ านวน 12 ท้องถิ่น  ได้ปรึกษาหารือ      
   กันเรื่องการจัดตั้งศูนย์หรือสถานที่กักตัวระดับอ าเภอ สรุปได้ว่าจะจัดท าที่สถานีขนส่ง             
   อ าเภอเทิง  เนื่องจากได้หยุดการให้บริการ และได้มอบให้เทศบาลต าบลเวียงเทิงเป็น              
   เจ้าภาพในการด าเนินการจัดท าสถานที่กักตัว  และได้ประมาณการราคาในการสร้างหรือ          
   จัดท าสถานที่กักตัวแล้ว เมื่อน ามาหารเฉลี่ยทั้งหมดจ านวน 12 ท้องถิ่น จะได้ท้องถิ่นละ             
   65,000.- บาท โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ 6 เดือน ซึ่งถ้าหากภายใน             
             ระยะเวลา 6 เดือน พบว่างบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนมายังไม่เพียงพอก็จะได้ขอรับ            
             การสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งต่อไป ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนจึงได้จัดตั้งงบประมาณ            
   เผื่อไว้ในปีงบประมาณ 2565 อีกจ านวน 150,000.- บาท ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไป           
   แล้วในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564  
   เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อที่เพ่ิมทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งคาดว่า                 
                      งบประมาณจ านวน 65,000.- บาท ไม่น่าจะเพียงพอ จึงได้ขอตั้งงบประมาณปี 2565 ไว้       
        ด้วยครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน และตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ  ไปแล้ว ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมนิดเดียวครับ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
   ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  มาตรา 67 (8) ว่าด้วยเงินอุดหนุน ประกอบกับมาตรา 67 ทวิ   
   การจ่ายเงินเงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาล รวมถึงการจ่ายเงิน            
         อุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน จะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ            
   ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  จึงเป็นที่มาที่หลายท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการเหมือนกับ          
            ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนครับ  ซึ่งในการก่อสร้างผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอ านาจ       
   ให้แก่ท้องถิ่นด าเนินการก่อสร้างศูนย์พักคอยหรือสถานที่กักตัว (โรงพยาบาลสนาม) ซึ่ง          
          ท่านนายกเทศมนตรีและก านันต าบลเชียงเคี่ยน ได้เข้าร่วมประชุมด่วนที่อ าเภอในวันที่            
   27 กรกฎาคม 2564  ที่ผ่านมา  ณ อ าเภอเทิง  โดยได้ให้แต่ละต าบลไปสร้างศูนย์พัก      
           คอยของแต่ละต าบล และได้กลับมาประชุมด่วนที่เทศบาลต่อ และได้เดินทางไปดูสถานที่  
         จริงในการสร้างศูนย์พักคอยที่โรงเรียนบ้านสันปูเลย  และรายงานให้อ าเภอทราบเพ่ือ        
   อ าเภอจะได้เสนอต่อไปยังผู้ว่าฯ เพ่ือพิจารณาจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยของแต่ละต าบล แต่            
      สรุปแล้วจังหวัดแจ้งมาว่าไม่ใช่โดยแจ้งว่าในแต่ละอ าเภอให้มีอยู่แห่งเดียว เพราะศูนย์พัก             
   คอยหรือโรงพยาบาลสนามจะต้องอยู่ในความดูแลของหมอ พยาบาล นักวิชาการ          
           สาธารณสุข จะแบ่งทีมละ 5 คน โดยประกอบด้วย หมอ 1 คน พยาบาล 2 คน            
        นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน  เพ่ือดูแลผู้ป่วยไม่เกิน 50 คน  ก็เพราะถ้าแต่ละต าบล        
                     ตั้งกันเองจะท าให้หมอ พยาบาลมีจ านวนไม่เพียงพอในการไปดูแลผู้ป่วย  จึงเป็นที่มาที่        
        จะไปจัดตั้งศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลสนามที่สถานที่ขนส่งอ าเภอเทิง  เพ่ือน าเงินที่        
             ได้รับอุดหนุนไปใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นในศูนย์พักคอยครับ  โดยศูนย์พักคอย            
      หรือโรงพยาบาลสนามดังกล่าว  จะเป็นที่กักตัวของกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว  คือ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ  
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                  แต่ไม่ออกอาการ กับ ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลมาแล้ว 10 วัน เหลืออีก 4            
              วัน จะมาอยู่รักษาตัวดูอาการที่ศูนย์พักคอยต่อ และตามหนังสือส านักงานเทศบาลต าบล           
       เวียงเทิง ที่ ชร 52704/ว.101 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนจาก        
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community          
        lsolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
             โดยขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยขอโอนลดจากค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ       
               อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 65,000.- บาท (แผนงาน         
   สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน       
         ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )       
                      และโอนเพ่ิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อุดหนุนเทศบาลต าบลเวียงเทิงตามโครงการจัดตั้ง    
   สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community lsolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ     
   (ศปก.อ.) อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จ านวน 65,000.- บาท (แผนงานสาธารณสุข งาน    
   บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท        
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งถ้าสภาพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เทศบาล   
   จะได้เร่งจัดท าหนังสือถึงผู้ว่าฯ เพ่ือพิจารณาให้จ่ายเงินอุดหนุนแก่เทศบาลต าบลเวียงเทิง      
   ต่อไป 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ            
อนุมัติของสภาท้องถิ่น    

             ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน จึงเสนอมายังสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เพ่ือ          
                      พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการอุดหนุนเทศบาล                                      
                      ต าบลเวียงเทิงตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community lsolation)        
            ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   จ านวน             
   65,000.- บาท  ซึ่งเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณแล้ว        
             พบว่า มีงบประมาณเพียงพอต่อการโอนงบประมาณดังกล่าว  รายละเอียดการโอนตาม       
                      รายการ  ดังนี้ 
4.1.3 รายการ อุดหนุนเทศบาลต าบลเวียงเทิงตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community            
       lsolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จ านวน 65,000.- บาท 
       ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 65,000.- บาท    

โอนลด จ านวน โอนเพิ่ม จ านวน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิ บัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  

 (-) 65,000.- 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุนเทศบาลต าบลเวียงเทิงตาม
โครงการจัดตั้ งสถานที่แยกกักตัวใน
ชุมชน (Community lsolation)  ศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (แผนงาน
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ งบเงินอุดหนุน หมวด 

(+) 65,000.- 
 

 

/โอนลด... 
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โอนลด จ านวน โอนเพิ่ม จ านวน 
  เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น)  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 
2 พ.ศ. 2564  หน้าท่ี 5 ข้อท่ี 1 

 

 

นายมานพ  ใจกุล   -ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือ
ประธานสภาฯ  อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
   รายการที่ 4.1.3  อุดหนุนเทศบาลต าบลเวียงเทิงตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวใน  
      ชุมชน (Community lsolation)  ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) อ าเภอ          
    เทิง จังหวัดเชียงราย จ านวน 65,000.- บาท (แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข       
           และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กร        
    ปกครองส่วนท้องถิ่น) เชิญครับ   

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม  จึงขอมติจากที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา           
 อนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่ 4.1.3 อุดหนุนเทศบาลต าบล
 เวียงเทิงตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community lsolation)  ศูนย์    
 ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จ านวน 65,000.- 
 บาท  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการที่ 4.1.3  อุดหนุนเทศบาลต าบลเวียงเทิงตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวใน        

 ชุมชน (Community lsolation)  ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) อ าเภอ     
 เทิง จังหวัดเชียงราย จ านวน 65,000.- บาท ตามท่ีเสนอ  

ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 
รับรอง   จ านวน   11   เสียง 

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

ประธานสภาฯ  ขณะนี้ได้ประชุมกันพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุมประมาณ 10 นาที และ  
   เริ่มเรียกประชุมในเวลา 10.20 น. 
   -สั่งพักการประชุม เวลา  10.10  น. และก าหนดเริ่มประชุมต่อเวลา  10.20  น. 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.20 น. 
 

 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
   5.1 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
นายมานพ  ใจกุล -ต่อไปเรื่อง ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
นายสุมิต  กันทะวิชัย -เรื่อง เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จากน้ าพุงถึงอ่างเชียงเคี่ยน 
สท. เขต 1  กระผมขอเชิญนายอิ่นค า  อินชนะ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ เนื่องจากท่านได้ไป   
   ดูงานมาหลายที่หลายแห่ง น่าจะมีข้อมูลพอสมควรครับ ขอเชิญครับ 
นายอ่ินค า  อินชนะ -ตามที่กระผมได้ไปพูดคุยหารือกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ 
สท. เขต 1  ท่าน สจ.บุญตัน  เสนค า ได้รับแจ้งจากท่านว่า 1 โครงการ 1 ต าบลนั้น  มีเทศบาลต าบล 
   เชียงเคี่ยนรวมอยู่ด้วย โครการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์นี้ วัตถุประสงค์หลักคือให้น าน้ า  
   ไปใช้ ไม่ใช่เพ่ือเก็บ กระผมเลยถามว่าถ้าผมจะสูบน้ าจากน้ าพุงไปเก็บไว้ที่อ่างเชียงเคี่ยน  
   จะได้ไหม ท่านเลยว่าจะต้องให้ช่างออกไปส ารวจดูก่อน ดังนั้น ผมจึงให้เบอร์โทรศัพท์          
                      ของรองนายกเทศมนตรี นายสนั่น  เชื้อเมืองพาน และนายกเทศมนตรีไปครับ และ         
          พูดคุยกันแล้วอยากได้ข้อมูลทั้ง 12 หมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อ จ านวนประชากร และ          
         พ้ืนที่ โดยให้หมู่บ้านเป็นผู้จัดท า และส่งให้แก่เทศบาลฯ เพ่ือเทศบาลฯ จะได้ส่งผ่านไปยัง          
   อ าเภอเทิง และทางท่าน สจ.บุญตัน  เสนค า บอกว่าขอเอกสาร 1 ชุด เพ่ือที่ท่านจะได้น า        
          เรื่องเข้าไปคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเรื่องนี้ก านันต าบล       
      เชียงเคี่ยนก็ได้ทราบเรื่องแล้วครับ 
นายบุญมี  ใจอ้าย -ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา นายอ่ินค า  อินชนะด้วยครับ กระผมได้มอบหมาย 
นายกเทศมนตรีฯ ให้รองสนั่น  เชื้อเมืองพาน  ได้ติดต่อประสานไปแล้ว ได้เรื่องเป็นประการใด   

ขอเชิญรองสนั่น  เชื้อเมืองพาน ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้แก่สมาชิกสภาได้รับ
 ทราบ เชิญครับ  

นายสนั่น เชื้อเมืองพาน -สืบเนื่องจากผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้ประสานงานเกี่ยวกับหา 
รองนายกเทศมนตรี แหล่งสูบน้ า เพ่ือไปเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา 
   ผมกับช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางไปดูน้ าพุงท่ีบ้านหมู่ 5 ทาง 
   ช่างก็ถามผมว่ามีที่ที่เก็บน้ าได้ไหม เพราะจะสูบน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ผมเลยตอบไปว่าใน         
   บริเวณใกล้ๆ นี้ไม่มี แต่มีอยู่ไกลอยู่ที่อ่างเชียงเคี่ยน หมู่ 10 ช่างก็ถามว่าไกลไหม ผมก็     
   ตอบว่าไกลประมาณ 10 กิโลเมตร ช่างเลยถามว่าชื่ออ่างอะไร ผมก็ตอบว่าอ่างเก็บน้ า      
   เชียงเคี่ยนเป็นอ่างเก็บน้ าพระราชด าริ ช่างได้เช็คข้อมูลทางโทรศัพท์และแจ้งว่าไม่ไกล     
   ครับ ประมาณ 6.7 กิโลเมตร  ช่างได้ถามต่อว่าถ้าสูบน้ าจากน้ าพุงจะมีน้ าถึงเดือนไหนที่       
   ไหล ผมแจ้งว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนที่จะสามารถสูบน้ าได้ ทางช่างองค์บริหารส่วน        
   จังหวัดเชียงรายได้เช็คดูเส้นทางแล้วบอกว่าให้สูบน้ าไปทางสมศักดิ์ฟาร์ม ไปพักที่สระ          
        บ้านสารภี ส่งต่อไปยังไปรษณีย์ต าบลเชียงเคี่ยน และไปลอดทางหน้าโรงเรียนเชียงเคี่ยน         
   และเอาขึ้นอ่างเชียงเคี่ยน ช่างได้ชี้แจงว่าการจะน าน้ าขึ้นอ่างจะต้องใช้ท่อขนาด 16 นิ้ว             
         ฝังไปกับพ้ืน และถ้าใช้ในการสูบน้ าเสร็จแล้วก็จะมอบให้แก่เทศบาลไว้เลย เพราะฉะนั้น           
      เทศบาลต้องรีบให้หมู่บ้านท าประชาคมเพราะไม่ได้มีแต่เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนที่ขอที่           
   อ่ืนก็มีขอเหมือนกัน ถ้าที่ไหนส่งมาก่อนก็จะได้ก่อนหมายถึงต้องเอกสารครบทุกอย่าง         
   ซึ่งก านันได้เน้นย้ ากับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่แล้วให้รีบน าส่งเทศบาลโดยด่วน โดยขอให้สมาชิก  
 

/สภา... 
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             สภาได้ไปเร่งที่หมู่บ้านอีกครั้งในเรื่องท าประชาคมให้มีข้อมูลจ านวนครัวเรือน จ านวน          
   ประชากร จ านวนพ้ืนที่การเกษตร ผู้ได้รับผลประโยชน์คือทั้งต าบลครับ โดยให้เทศบาล      
   ส่งหนังสือข้อมูลเอกสารประกอบผ่านไปยังอ าเภอเทิง  
      ส าหรับเครื่องสูบน้ าไม่ใช่เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเครื่องสูบน้ าใช้น้ ามัน      
         ดีเซล เครื่องสูบใหญ่ประมาณตู้คอนเทนเนอร์ ถ้าสิ้นสุดโครงการแล้วถ้าเทศบาลฯ จะขอ            
   ยืมขอใช้สามารถท าได้ โดยท าเป็นหนังสือขอยืมไปโดยที่เราจะต้องดูแลรักษา นี่คือ          
   รายละเอียดเบื้องต้นท่ีผมได้รับทราบมาครับ 
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -ถามที่รองสนั่น  เชื้อเมืองพาน ได้ชี้รายละเอียดการส่งท่อน้ าขึ้นอ่างเชียงเคี่ยน ผ่านไป 
สท. เขต 1  ทางหน้าโรงเรียนเชียงเคี่ยน ผมขอเสนอความคิดเห็นครับ ผมว่าท่อทางหน้าโรงเรียนบ้าน         
   เชียงเคี่ยน น่าจะเล็กเกินไปครับผมว่าลอดผ่านไม่ได้ครับ ผมได้ปรึกษากับท่านสมาชิกสภา
   นายโชติ  วัฒนา  แล้วคิดว่าถ้าให้ท่อส่งน้ าผ่านไปทางห้วยค าส่งน้ าเข้าด้านหลังอ่าง          
   เชียงเคี่ยนน่าจะและใกล้กว่านะครับ ผมขอเสนอให้สมาชิกสภาและผู้บริหาร เจ้าหน้าที่    
   กองช่างออกส ารวจพื้นที่สักวันนึงครับ 
นายสนั่น เชื้อเมืองพาน -ช่างขององค์บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะได้ออกมาส ารวจพ้ืนที่อีกครั้งครับ เพ่ือไม่ให้
รองนายกเทศมนตรี มีปัญหาครับ ถ้าหากพบว่าทางนี้มีปัญหาช่างก็จะได้ออกส ารวจเส้นทางอ่ืนอีกครับ  
นายบุญมี  ใจอ้าย -กระผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมจากที่ท่านรองสนั่น เชื้อเมืองพานครับ โครงการดังกล่าว    
นายกเทศมนตรีฯ เบื้องต้นได้รับการประสานงานจากท่าน สจ.บุญตัน  เสนค า ให้เบอร์ช่างมาและผมได้       
   ประสานไปและได้มาลงพ้ืนที่เลยผมจึงได้มอบหมายรองสนั่นไปแทนครับ เพราะผมติด     
   ประชุม ในเรื่องของการด าเนินการยังไม่ได้แจ้งอย่างชัดเจนว่าเมื่อไหร่ แต่การขอ               
   โครงการในครั้งนี้ เทศบาลจะได้และต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. เทศบาลไม่ต้องลงทุนงบประมาณอะไรเลย  
2. ขอความร่วมมือให้เทศบาลอ านวยความสะดวกในการส ารวจพื้นที่ 
3. ขอความร่วมมือให้เทศบาลอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร 
โดยเทศบาลจะต้องเข้าไปติดต่อด้วยตนเอง โดยสามารถเข้าไปปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ
กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตลอดเวลา  

นายบุญมี  สุวรรณะ -ผมเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวครับ ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องน้ า แต่ผม 
สท. เขต 2  อยากเสนอถ้าท าฝ่ายกั้นแม่น้ าพุงด้วยก็จะยิ่งดีครับ ผมฝากท่านนายกไว้ด้วยครับ                      
                      ขอบคุณครับ 
นายมานพ  ใจกุล -ผมเห็นด้วยครับเป็นเรื่องที่ดี ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สามารถกักเก็บไว้ได้ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
   

   5.2 เรื่อง การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า 
นายมานพ  ใจกุล -ต่อไปเรื่อง การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสาคร  อินทร์ชน -ตามที่กระผมได้ไปประชุมที่อ าเภอเทิง ได้รับแจ้งจากท่าน สจ.บุญตัน  เสนค า และ    
รองนายกเทศมนตรี นายอ าเภอเทิง ได้เน้นในเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวน หรือพ้ืนที่ป่าสงวนได้
   ใช้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ขออนุญาต ก็ให้ท าเรื่องขออนุญาตไปด้วยเลย ซึ่งตอนนี้ได้มีหมู่บ้าน        
      แจ้งมายังกองช่างบ้างแล้ว และกองช่างจะได้ออกไปส ารวจอีกครั้งหนึ่ง  

/นายวิธี... 
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นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -กระผมได้ท าหนังสือแจ้งการใช้พื้นท่ีป่าสงวน บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10 มาแล้วครับ 
สท. เขต 1 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -กระผมได้รับแจ้งจากอ าเภอเทิงว่า การจัดส่งเอกสารไม่ต้องส่งมายังอ าเภอเทิง เนื่องจาก
ปลัดเทศบาลฯ  อ าเภอเทิงไม่ทราบเรื่อง ให้เทศบาลจัดส่งโดยตรงถึง ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัด 
   เชียงรายได้เลยครับ 
นายณภัทรศกร เรืองฤทธิ ์-ขณะนี้กองช่างได้รับแจ้งมาจ านวน 4 หมู่บ้านครับ คือ หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 8 หมู่10 ในการ
นายช่างโยธา  ด าเนินการ  กระผมจะได้นัดแต่ละหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งเพ่ือออกส ารวจท าพิกัดแผนที่พ้ืนที่        
           ของแต่ละหมู่ และเม่ือได้ข้อมูลครบจะได้ท าไปเสนอครับ 
นายมานพ  ใจกุล -กระผมขอสอบถามกองช่างครับ ตามท่ีช่างได้ออกไปส ารวจที่ห้วยต้นมอญมีข้อมูลแล้วใช่
ประธานสภาฯ  ไหมครับ กระผมขอเพ่ิมอีกท่ีหนึ่งคือ ผาตั้ง และผมขอนัดกองช่างออกส ารวจก่อนภายใน  
   วันที่ 7 สิงหาคม 2564 นี้นะครับ เพ่ือจะได้เสนอต่อไป เพราะเกรงว่าจะหมดเวลาในการ  
         ยื่นหรือจัดส่งเอกสารครับ หรือกองช่างจะนัดวันและเวลาได้เลยครับ จะได้ท าให้แล้ว                
       เสร็จทุกหมู่ไปเลยทีเดียว เพ่ือเป็นการไม่เสียเวลาครับ 
นายบุญมี  ใจอ้าย -กระผมขอเพ่ิมเติมนิดหน่อยครับ อยากขอให้ช่างช่วยเร่งด าเนินการหน่อยนะครับ  
นายกเทศมนตรีฯ เนื่องจากในวันที่ 7 กันยายน 2564 จะหมดเวลาในการยื่นขออนุญาต เพราะว่า โอกาสที่      
   จะได้ใช้พื้นที่ป่าสงวนยังมีอีกหลายแห่ง อย่างเช่น เส้นทางขึ้นป่าสวนยางบ้านหมู่ 8 และ         
             หมู่ 10 หรือว่าการขุดลอกอ่างที่อยู่ในพ้ืนที่ป่า  หรือแม้กระทั่งบ่อขยะบ้านหมู่ 1  เพราะ 
   หมู่บ้านได้ใช้ไปแล้วจ าเป็นจะต้องขออนุญาตย้อนหลัง  เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนควรเร่ง    
   ด าเนินเรื่องในการขอไว้ เพ่ือถ้าจะท าการก่อสร้างหรืออย่างอ่ืนๆ จะได้สามารถท าได้โดย    
   ไมม่ีปัญหา 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

   5.3 เรื่อง การซ่อมรถอุปกรณ์กู้ภัยขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน 99-0032 
นายมานพ  ใจกุล -ต่อไปเรื่อง การซ่อมรถอุปกรณ์กู้ภัยขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน 99-0032 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามที่สภามีมติเห็นชอบการรับบริจาครถอุปกรณ์กู้ภัยขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน 
ปลัดเทศบาลฯ  99-0032 มาจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเทศบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด 
   จากตัวแทนสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  ไปรับมอบที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง   
   พบว่ารถก็มีปัญหาอยู่แล้ว และช่างที่ได้ไปด้วยได้ท าการซ่อมเบื้องต้นจนวิ่งมาได้ถึง        
   เทศบาลฯ  แต่พอเทศบาลน าไปต่อทะเบียนที่ขนส่งรถกลับสตาร์ทไม่ติด ขนส่งจึงไม่ยอม 
   ต่อทะเบียนให้ สาเหตุมีดังนี้ 

1. ไม่ตรงตามลักษณะ 
2. ยางไม่ได้มาตรฐาน 
3. สติ๊กเกอร์รถฉุกเฉินก็ไม่ได้ติด 
4. สตาร์ทรถไม่ติด เนื่องจากเป็นรถยุโรปยี่ห้อเบนซ์ ถ้าระบบใดระบบหนึ่งในรถเกิดมี

ปัญหาช็อตหรือเสียจะท าให้ระบบในรถล็อคหมด โดยเฉพาะระบบไฟ เนื่องจาก
ตอนนี้มีปัญหาระบบไฟ ต้องเช็คระบบไฟใหม่ เปลี่ยนแบตใหม่ เพราะแบตเดิมมี
ขนาดน้อยอาจเป็นสาเหตุท าให้ไม่พอ 

 
/จาก... 
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จากที่ได้ปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนแล้ว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ของเทศบาลแล้ว ก็
จ าเป็นจะต้องซ่อม ดูแลรักษา เมื่อได้น าไปให้ศูนย์ซ่อมเช็คดูแล้วได้ค านวณค่าใช้จ่ายมา 
เป็นจ านวน 260,000.- บาท และได้เช็คงบประมาณแล้วก็พอมีสามารถน าไปซ่อมได้ครับ 

นายบุญมี  ใจอ้าย -กระผมขอเรียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดในการซ่อมรถดังกล่าว ดังนี้ 
นายกเทศมนตรีฯ 1. ระบบไฟใหม่พร้อมติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และติดตั้งไฟไซเรน LED สีแดง ตาม      
       มาตรฐานขององค์การขนส่ง 
   2.  ไดร์ที่ช็อตและระบบปั๊มลม เนื่องจากท าให้ระบบล้อล็อคทั้งหมด ไม่สามารถวิ่งได ้
   3.  เปลี่ยนแบตเตอรี่ ขนาด 150 แอมป์ จ านวน 2 ลูก 
   4.  เปลี่ยนยางใหม่ 6 เส้น รวมทั้งยางในและยางนอก 
   ราคาค่าซ่อมรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นเงินทั้งสิ้น 260,010.- บาท  
   ผมขอสอบถามไม่ทราบผิดระเบียบหรือไม่ครับ ถ้าหากจะให้ข้างนอกซ่อมและมีราคาถูก         
             ว่าจะได้หรือไม่  ซึ่งขณะนี้อยู่ที่อู่ซ่อมที่แจ้งราคาค่าซ่อมมา รอค าตอบจากเทศบาลว่าจะ      
                  ซ่อมหรือไม่ซ่อมอย่างไร  ผมขอเสนอให้ช่างที่ไปกับเทศบาลที่กรุงเทพด าเนินการดูและ      
                ซ่อมให้จะได้ไหม เพราะอาจจะประหยัดกว่า ผมจึงแจ้งมายังสภาเพ่ือทราบและพิจารณา        
           ครับ 
นางพรทนา  สมฤทธิ์ -สามารถให้ที่อ่ืนซ่อมได้คะ ไม่ผิดระเบียบ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
นายมานพ  ใจกุล -มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม ่เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  ปรากฏไม่มีผู้ใดเสนอ 
 
ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา  13.50  น. 

 
                                (ลงชื่อ)        กิตติพงษ์  โยนิจ      ผู้จดบันทึกการประชุม 

                              (นายกิตติพงษ์  โยนิจ) 
                               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

 
คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมฯ ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่    6  สิงหาคม   2564            . 
 

 
(ลงชื่อ)       โชติ  วัฒนา  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                        (นายโชติ  วัฒนา) 
 

(ลงชื่อ)   เมธาสิทธิ์  อินชนะ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ) 

 
(ลงชื่อ)    บุญมี  สุวรรณะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                      (นายบุญมี  สุวรรณะ)  
/ประธาน... 
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ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2564  ครั้งท่ี 1 
ลงวันที่  4  สิงหาคม  2564  และได้ตรวจรับรองแล้วในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 
ครั้งที ่2  ในวันที ่ 10  สิงหาคม  2564 
 

  
  (ลงชื่อ)         มานพ  ใจกุล  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                     (นายมานพ  ใจกุล) 
                     ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


