
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564 ครั้งที่ 2 
วันอังคาร ที่  10  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 กิตติพงษ ์ 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 
นางสาวอาทิตยา  วราห์วิโรจน์ 
นางพรทนา   สมฤทธิ์  
นางสาวปทิตตา   พาระคุณ  
นางสาวฐิตาภรณ์  ดูแก้ว  
นางสาวสุรางค์  รัตนภิญโญกุล 
นางปานแก้ว  วงศ์ชัย 

นายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

ที่ปรึกษานายกฯ 
เลขานุการนายกฯ 
รองปลัดเทศบาลฯ

ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

หัวหน้าส านักปลัด 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 
พยาบาลวิชาชีพ ชก. 

บุญมี  ใจอ้าย 
สาคร  อินทร์ชน 

สนั่น  เชื้อเมืองพาน 
สกุล  วงศ์ปาลีย์ 
นริศรา  พระศิริ 

อาทิตยา  วราห์วิโรจน์ 
พรทนา   สมฤทธิ์ 

ปทิตตา   พาระคุณ 
ฐิตาภรณ์  ดูแก้ว 

สุรางค์  รัตนภิญโญกุล 
ปานแก้ว  วงศ์ชัย 

 

 
/เริ่ม... 
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เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น. 
 

นายกิตติพงษ์  โยนิจ  -ตามที่สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน (ครั้งแรก)
เลขานุการสภาฯ  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  และได้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564    
   โดยมีก าหนดไม่เกิน 30 วันนั้น  ซึ่งสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้มีข้อราชการที่ส าคัญ       
   และเร่งด่วนจะต้องพิจารณา  และตามที่ประธานสภาได้มีหนังสือแจ้งนัดประชุมสภา  
                ไปถึงท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านและคณะผู้บริหารแล้ว  เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2564    
             นั้น  บัดนี้ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่ลงชื่อมาประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม
   แล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญประธานสภาได้ด าเนินการเปิดการประชุมสภาเทศบาล           
      ต าบลเชียงเคี่ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย        
          และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เชิญครับ 
นายมานพ  ใจกุล -สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร   
ประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภา  หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน 

กระผมนายมานพ  ใจกุล  ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2564 ครั้งท่ี 2 วันที่  10 สิงหาคม 2564  ณ  ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน บัดนี้ ได้เวลาอันสมควร ข้าพเจ้าขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2  ณ  โอกาสนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนครั้งที่แล้ว   
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564 ครั้งที่ 1   
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

นายมานพ  ใจกุล -ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าได้ตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 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 3/2564 ครั้งที่ 1  

เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  โดยไม่มีการแก้ไข  ดังนี้ 
   รับรอง   จ านวน   11   เสียง 
   ไม่รบัรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    - คน 

    ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                        ในวาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ 
นายมานพ  ใจกุล -ต่อไปเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประธานสภาฯ  ในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่   
    เกี่ยวข้อง เชิญครับ  
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2549  
เลขานุการสภาฯ  ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
   ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่
   หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ
ที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ครับ 
สรุปสาระส าคัญของระเบียบข้อนี้ก็คือ หลังจากที่ผู้บริหารได้แถลงร่างเทศบัญญัติ     
เรียบร้อยแล้ว  ต่อไปคือให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณาและอภิปรายกันพอสมควร ว่าจะ
เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น
หรือไม่ ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ โดยการลงมติ 
 

นายมานพ  ใจกุล -เชิญผู้บริหารแถลงเทศบัญญัติ ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ  เชิญครับ          
นายบุญมี  ใจอ้าย -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในนามตัวแทนของ     
นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน จะได้ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ต่อสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นใน
   โอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานฯและ 
   สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายใน
   การด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารที่ได้แจกให้) 
 

1. สถานะการคลัง  
  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2564  เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  
มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  จ านวน         27,810,613.17 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม    จ านวน         59,921,677.28 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน           9,737,223.36 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน จ านวน             433,000.00 บาท 

        และยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  2  โครงการ 
   1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ จ านวน             467,848.08 บาท 
           ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 11 โครงการ  

1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน   - บาท 
2. การบริหาร... 
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2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  (1) รายรับจริง จ านวน  25,539,169.69  บาท  ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร        จ านวน       35,512.52   บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน       95,420.45 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน    207,642.59 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน         -       บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน       48,757.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน   จ านวน                  -        บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน        11,594,132.38 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   จ านวน        13,557,704.75   บาท 
  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  1,628,725.76  บาท 

(3) รายจ่ายจริง  จ านวน  21,341,344.51  บาท  ประกอบด้วย 
   งบกลาง      จ านวน          9,474,466.01   บาท 
   งบบุคลากร      จ านวน          7,390,825.26 บาท 

งบด าเนินงาน         จ านวน          3,307,266.86 บาท 
   งบลงทุน          จ านวน    345,460.00   บาท 
   งบเงินอุดหนุน          จ านวน    823,326.38   บาท 
   งบรายจ่ายอื่น                     จ านวน                 -        บาท 
  (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 1,256,840.73 บาท 
  (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม     จ านวน                -    บาท 
  (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน               - บาท 
  (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้    จ านวน     -  บาท 
 

ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 67,052.74 172,000.00 70,000.00 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 19,001.88 30,000.00 30,000.00 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 290,576.80 250,000.00 250,000.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,595.00 10,000.00 50,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 417,226.42 462,000.00 400,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
   หมวดภาษีอากร 14,459,949.56 15,242,000.00 14,641,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,459,949.56 15,242,000.00 14,641,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
   หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 16,899,891.00 17,856,000.00 17,459,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,899,891.00 17,856,000.00 17,459,000.00 
รวม 31,777,066.98 33,560,000.00 32,500,000.00 

2. รายจ่าย... 
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2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายรับจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากเงินงบประมาณ    
งบกลาง 11,010,567.15 12,315,280.00 12,322,755.00 
งบบุคลากร  9,589,877.00 11,247,888.00 12,186,540.00 
งบด าเนนิงาน  4,715,881.59 5,189,812.00 4,986,255.00 
งบลงทุน  780,925.00 3,358,020.00 1,683,450.00 
งบเงินอุดหนุน 1,018,380.00 1,434,000.00 1,321,000.00 
งบรายจา่ยอื่น 0.00 15,000.00 0.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 27,115,630.74 33,560,000.00 32,500,000.00 
 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงเคี่ยน 
 

 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,425,813.00 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 46,800.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
     แผนงานการศึกษา 4,134,992.00 
     แผนงานสาธารณสุข 996,300.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน 5,000.00 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 62,000.00 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 220,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,244,840.00 
     แผนงานการเกษตร 41,500.00 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
     แผนงานงบกลาง 12,322,755.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 32,500,000.00 
 

   ต่อไปขอเชิญเลขานุสภาฯ ได้ชี้แจงต่อ เชิญครับ 
 
 
 

 

/นายกิตติพงษ์… 
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นายกิตติพงษ์  โยนิจ  -สวัสดีครับ ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมในฐานะ
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่งบประมาณของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ตามที่ท่าน
   นายกเทศมนตรีได้อ่านค าแถลงร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565
   เกี่ยวกับประมาณการรายรับ-รายจ่าย ซึ่งเป็นข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง  โดยตามระเบียบการ
   ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะน าข้อมูลจากปี พ.ศ. 2563 มาเป็นแนวใน
   การตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 และน าข้อมูลปี 2562-2564 มาอ้างอิง ตามที่ท่าน
   นายกเทศมนตรีได้น าเรียนไว้ครับ  งบประมาณที่เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้รับจริง ปี 
   พ.ศ. 2563 คือจ านวน 31,700,000.- บาท น ามาประมาณการงบประมาณปี พ.ศ. 
   2565 จ านวน 32,500,000.- บาท สูงกว่าปี 2563 ประมาณ 700,000.- บาท  ถือว่ามี
   ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งงบประมาณ  โดยในการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้
   เป็นงบประมาณแบบสมดุล  คือตั้งประมาณการรายรับเท่าไหร่ รายจ่ายก็ต้องมีจ านวน
   เท่ากัน  ซึ่งรายละเอียดที่ได้ชี้แจงต่อสภาท้องถิ่นนั้นเป็นไปตามร่างเทศบัญญัติ ซึ่งได้ให้
   ประธานสภาฯ ส่งให้ท่านพิจารณาล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม
   เพ่ิมเติมในข้อมูลที่ได้ชี้แจงให้หรือไม่ครับ ก่อนที่ผมจะเข้าไปชี้แจงรายละเอียดของ
   ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในร่างเทศบัญญัติ  ซึ่งตามระเบียบจะต้องชี้แจงต่อสภาเพ่ือพิจารณา ขอ
   เชิญครับ 
นายฤทธิ์  จินดาค า -กระผมเห็นชอบ ในการจัดตั้งงบประมาณดังกล่าวครับ 
สท. เขต 2 
นายมานพ  ใจกุล -หลังจากท่ีผู้บริหารได้แถลงและชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติให้แก่สมาชิกทุกท่าน 
ประธานสภาฯ ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้วนั้น  ขอเชิญเลขานุสภาชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  

เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ  -กระผมขอชี้แจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่างๆ ในร่างเทศบัญญัติ  เพ่ือเป็นการทวน    
เลขานุการสภาฯ  เนื้อหาและข้อความให้กับสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานดู อีกครั้ งหนึ่ งครับ     
                    รายละเอียด ดังนี้ 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 12,322,755 บาท 

  งบกลาง รวม 12,322,755 บาท 
   งบกลาง รวม 12,322,755 บาท 
   ค่าช าระหนี้เงินกู้ จ านวน 125,475 บาท 
   ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 56,250 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 85,000 บาท 
   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 4,000 บาท 
   เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. จ านวน 1,000,000 บาท 
   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,327,400 บาท 
   เบ้ียยังชีพความพิการ จ านวน 1,706,400 บาท 
       

      /เบี้ยยังชีพ… 
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   เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 300,000 บาท 
   เงินส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าบ ารุงสมาคม อปท. จ านวน 25,000 บาท 
    เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการถ่ายโอน จ านวน 42,000 บาท 
    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(ก.บ.ท.) 
จ านวน 451,230 บาท 

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.(สปสช.) จ านวน 100,000 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 9,131,063 บาท 
  งบบุคลากร รวม 7,521,120 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก อปท. จ านวน 695,520 บาท 
   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 
   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 198,720 บาท 
   ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานุการสภา อปท. 
จ านวน 1,490,400 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,896,480 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,487,800 บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,168,680 บาท 
   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,439,543 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 30,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 587,543 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 20,000 บาท 
    ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 319,000 บาท 
    ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 5,000 บาท 
    ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน 10,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ 
 

   
 

ค่าใช้จ่าย... 
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    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 
    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000 บาท 
    โครงการจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา

เทศบาลฯ 
จ านวน 5,000 บาท 

    โครงการจัดเวทีประชาคม จ านวน 10,000 บาท 
    โครงการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร จ านวน 2,000 บาท 
    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม 5 ส จ านวน 5,000 บาท 
    โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วน

ร่วมการปกครองท้องถิ่น 
จ านวน 3,000 บาท 

    โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและพฒันาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

จ านวน 10,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 68,543 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 509,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 250,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จ านวน 2,000 บาท 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 10,000 บาท 
   วัสดุจราจร จ านวน 50,000 บาท 
   วัสดุอื่น จ านวน 2,000 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 120,000 บาท 
   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 95,000 บาท 
   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 140,400 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 140,400 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เก้าอี้แถวเปลือก จ านวน 8,700 บาท 
    เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3,900 บาท 
    เก้าอี้ส านักงานพนักพิงสูง จ านวน 7,300 บาท 
    เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ี จ านวน 5,000 บาท 
    ปั๊มน้ าอัตโนมัติแรงดันคงที่ จ านวน 9,000 บาท 
          ครุภัณฑ.์..  
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   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    
    รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 44,400 บาท 
   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       
    ปั๊มลม จ านวน 23,500 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) 
จ านวน 8,600 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเทิงตามโครงการจัดงานพระ

ราชพิธีและงานรัฐพิธี 
จ านวน 10,000 บาท 

    อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเทิงตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอเทิง 

จ านวน 10,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอเทิง ตามโครงการจัด

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
จ านวน 5,000 บาท 

    อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอเทิง ตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 

จ านวน 5,000 บาท 

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,294,750 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,766,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,766,400 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,724,400 บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 467,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 60,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 5,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 300,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จ านวน 15,000 บาท 
    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 
      โครงการ... 
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    โครงการให้บริการรับช าระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอก
สถานที่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 61,350 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,350 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เก้าอี้แถวเปลือก จ านวน 4,350 บาท 
    เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3,900 บาท 
    เก้าอี้ส านักงานพนักพิงตาข่าย จ านวน 3,100 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 15,000 บาท 
    เครื่องพิมพ์เช็ค จ านวน 35,000 บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 46,800 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 46,800 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 46,800 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ านวน 10,000 บาท 
    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 6,000 บาท 
    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต ์
จ านวน 6,300 บาท 

    โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน 

จ านวน 4,500 บาท 

    โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เพื่อพัฒนาศกัยภาพ อปพร. 
และอาสาสมัครภัยพิบัติต าบลเชียงเคี่ยน 

จ านวน 10,000 บาท 

    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในสถานศึกษา 

จ านวน 5,000 บาท 

    โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. จ านวน 5,000 บาท 
แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,293,580 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,658,880 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,658,880 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,017,060 บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
   เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 494,760 บาท 
   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 21,060 บาท 
     งบ... 
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  งบด าเนินงาน รวม 619,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 17,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 10,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 430,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ 
      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 
    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 107,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 60,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จ านวน 2,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 
   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 15,700 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,700 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3,900 บาท 
    ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 11,800 บาท 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,841,412 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 980,412 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 474,535 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 30,000 บาท 
    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศกึษา จ านวน 444,535 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 505,877 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 505,877 บาท 
        1.อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน   

จ านวน 113,056.- บาท 
2.อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสงักัด สพฐ. จ านวน 392,821.- บาท 
 

 

  
 
 
 
 

    
 
 
 
งบ… 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 861,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 861,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนโรงเรียนบ้านก๊อ ตามโครงการอาหารกลางวัน จ านวน 197,400 บาท 
    อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บ ารุง) ตาม

โครงการอาหารกลางวัน 
จ านวน 382,200 บาท 

    อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บ ารุง) ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 

จ านวน 281,400 บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 611,300 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 590,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 120,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 470,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 21,300 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,300 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องคอมพิวเตอร ์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 
    เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank 

Printer) 
จ านวน 4,300 บาท 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 385,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 145,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ าส าหรับบริโภค จ านวน 20,000 บาท 
    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด

เล็ก PM 2.5 
จ านวน 2,000 บาท 

    โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จ านวน 5,000 บาท 
    โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. จ านวน 5,000 บาท 
    โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน จ านวน 8,000 บาท 
    โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัคราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จ านวน 40,000 บาท 

    โครงการอบรมส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ จ านวน 5,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

 
จ านวน 60,000 บาท 

งบ... 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด ารด้ิานสาธารณสุข 
จ านวน 240,000 บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. จ านวน 5,000 บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 62,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 42,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 42,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ 
      

    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพสตรีต าบลเชียง
เคี่ยน 

จ านวน 10,000 บาท 

    โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ
ต าบลเชียงเคี่ยน 

จ านวน 5,000 บาท 

    โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลเชียงเคี่ยน จ านวน 10,000 บาท 
    โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพสถาบันครอบครัวในต าบล

เชียงเคี่ยน 
จ านวน 10,000 บาท 

    โครงการฝึกอบรมสภาเด็ก เยาวชนต าบลเชียงเคี่ยน จ านวน 5,000 บาท 
    โครงการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 2,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุน อปท.       
    อุดหนุนเทศบาลต าบลสันทรายงาม ตามโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอ าเภอ อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย 

จ านวน 20,000 บาท 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการแข่งขันกฬีาสัมพันธ์ต าบลเชียงเคี่ยน จ านวน 50,000 บาท 
     

 
   

งาน... 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 170,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเทิงตามโครงการงานประเพณี

ของจังหวัดและอ าเภอ 
จ านวน 10,000 บาท 

    อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 

จ านวน 10,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียงเคี่ยน ตามโครงการจัดงาน

ประเพณีเดือนยี่เป็งต าบลเชียงเคี่ยน 
จ านวน 15,000 บาท 

    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียงเคี่ยน ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีสลากภัตต าบลเชียงเคี่ยน 

จ านวน 15,000 บาท 

    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียงเคี่ยน ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาต าบลเชียงเคี่ยน 

จ านวน 15,000 บาท 

    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียงเคี่ยน ตามโครงการสรงน้ า
พระธาตุ วัดเชียงเคี่ยน (พระธาตุจอมแก้วมณี)หมู่ที่ 10 

จ านวน 10,000 บาท 

    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียงเคี่ยน ตามโครงการสรงน้ า
พระธาตุ วัดไชยผาบ (พระมหาเจดีย์ไมตรีโลกธาตุ)หมู่ท่ี 1 

จ านวน 10,000 บาท 

    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียงเคี่ยน ตามโครงการสืบชะตา
แหล่งน้ าในพื้นท่ีต าบลเชียงเคี่ยน 

จ านวน 10,000 บาท 

    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียงเคี่ยน ตามโครงการสืบสาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น (ของดี ศรีเชียง
เคี่ยน) 

จ านวน 60,000 บาท 

    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียงเคี่ยน ตามโครงการเสริมสร้าง
คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 

จ านวน 15,000 บาท 

           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,220,840 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,240,140 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,240,140 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 901,020 บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 285,120 บาท 
   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 560,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 5,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 418,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 
    

 
  

ค่าจ้าง... 
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    ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 355,000 บาท 
    ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน 20,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 
    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 
    โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน

ต าบลเชียงเคี่ยน 
จ านวน 8,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 60,000 บาท 
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 420,700 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,700 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3,900 บาท 
    ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 11,800 บาท 
   ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 405,000 บาท 
   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 400,000 บาท 
   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       
    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) จ านวน 5,000 บาท 
 งานก่อสร้าง รวม 1,024,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 1,024,000 บาท 
   ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 1,024,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       
    โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 12,000 บาท 
    โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กต าบลเชียงเคี่ยน 
จ านวน 310,000 บาท 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านสันทราย 

หมู่ที่ 9 
จ านวน 150,000 บาท 

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 บ้านสันปูเลย 
หมู่ที่ 4 

จ านวน 150,000 บาท 

    โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านก๊อใต้ 
หมู่ที่ 11 

จ านวน 200,000 บาท 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลส์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สัน

ชุม หมู่ที่ 12 
จ านวน 202,000  

 
บาท 
แผน... 



                                                   -16- 
 

   

          แผนงานการเกษตร 
 

 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. จ านวน 5,000 บาท 
 งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 36,500 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 36,500 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 36,500 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการก าจัดผักตบชวาต าบลเชียงเคี่ยน จ านวน 2,500 บาท 
    โครงการบวชป่าในพื้นที่ป่าชุมชน จ านวน 3,000 บาท 
    โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จ านวน 3,000 บาท 
    โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีป่าชุมชน จ านวน 3,000 บาท 
    โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณส านักงานเทศบาลต าบล

เชียงเคี่ยน 
จ านวน 10,000 บาท 

    โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ าพื้นท่ีต าบลเชียง
เคี่ยน 

จ านวน 5,000 บาท 

    โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 10,000 บาท 
    

ตามที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมคือรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ     
 รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่น าเรียนต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ 

นายมานพ  ใจกุล -มีสมาชิกสภาผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ                    
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึง        
สท. เขต 1  หัวหน้าส่วนทุกกอง ตามที่ผมได้ดูทุกหมวดแล้วอยากจะเสริมเพ่ิมการตั้งในหมวด
  สาธารณสุข หน้า 68  โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เป็นเงินอุดหนุน จ านวน 
  5,000 บาท  ผมรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปหรือเปล่าครับ เพราะช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของ
  โรคโควิท-19 มากพอสมควร และคาดว่าปีหน้าจะมีการระบาดมากขึ้น ซึ่งเงินจ านวน 
  5,000 บาท จะเพียงพอเหรอครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -กระผมขออนุญาตชี้แจงครับ ในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
ปลัดเทศบาลฯ  จ านวน 5,000 บาท เป็นการตั้งไว้ตามโครงการครับ เนื่องจากมีงบประมาณหลักที่ใช้คือ
  งบประมาณของส านักงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)  และอีกอย่างคือ
  หากเกิดการระบาดอย่างหนักขึ้นจริงๆ เทศบาลสามารถน าเงินส ารองจ่ายออกมาใช้ได้
  ครับ ซึ่งตั้งไว้ 100,000 บาท  เช่นเดียวกับกรณีอย่างปีนี้จังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือสั่ง
  การมา และเงินโครงการนี้ไม่เพียงพอ เงินส ารองจ่ายไม่เพียงพอ เงิน สปสช.ไม่เพียงพอ
  ก็สามารถไปใช้จ่ายเงินสะสมได้  แต่ถ้าหากเงินสะสมไม่เพียงพอไปอีกก็ให้ไปใช้จ่าย
  เงินกองทุนเงินสะสมได้ จะมีลักษณะเป็นขั้นตอนอย่างนี้ครับ ดังนั้นเงินส าหรับการ
  ป้องกันและระงับโรคติดต่อมีเพียงพอส าหรับชาวต าบลเชียงเคี่ยนครับ 

นายวิธี... 
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นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -ต่อไปผมขอสอบถาม หน้า 93 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ าพ้ืนที่ 
สท. เขต 1  ต าบลเชียงเคี่ยน  โครงการรวมไปถึงการพัฒนาสันอ่างเชียงเคี่ยนด้วยหรือเปล่าครับ        
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -กระผมขออนุญาตชี้แจงครับ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ าพ้ืนที่ต าบล      
ปลัดเทศบาลฯ  เชียงเคี่ยน จ านวน 5,000 บาท  เป็นลักษณะของการจัดโครงการรวมกับชาวบ้าน เช่น
   การจัดโครงการโดยใช้แรงงานของชาวบ้าน แต่เทศบาลน าเงินตัวนี้ไปจัดท าป้าย   
   โครงการ เป็นค่าน้ า ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นได้ครับ  

นายมานพ  ใจกุล -มีผู้ใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติมแล้ว  ประกอบกับ
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาได้มีการอภิปรายกันพอสมควรแล้วเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ ประจ าปี                    
   งบประมาณ พ.ศ. 2565  จนกระทั่งไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปราย  จึงขอมติที่ประชุม    
   สภาแห่งนี้ว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565                  
   จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 32,500,000 บาท ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอมาหรือไม่ ขอ
   มติในท่ีประชุมโดยการยกมือ 
ที่ประชุม -ที่ประชุมยกมือมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

ด้วยเสียงข้างมาก (รับหลักการ 11 เสียง ยกเว้นประธานงดออกเสียง) มีคะแนนเสียง
ดังนี้  

   รับหลักการ  จ านวน          11 เสียง 
   ไม่รับหลักการ  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. 
 
นายมานพ  ใจกุล -หลังจากที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้ระเบียบ ข้อกฎหมาย และ
   ขั้นตอนต่อไป เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547                                  
เลขานุการสภาฯ  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 45 วรรคสอง  ญัตติร่างข้อบัญญัติ  
          งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้        
           ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ       
   หลักแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น เพราะฉะนั้นแล้วจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้      
     ครับ จะต้องมีการพิจารณาวาระที่สองจากการเสนอค าแปรญัตติ  ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้ง
   คณะกรรมการแปรญัตติ โดยระเบียบก าหนดไว้ ดังนี้ 
 
 

ข้อ 50... 
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   ข้อ 50 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ มีหน้าที่ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
   โดยละเอียด และเมื่อพิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัติตามร่างเดิมและตามที่มี
   การแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความคิดเห็นยื่นต่อประธานสภา และ
   รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง  ระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อ
   ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็น
   ประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปร
   ญัตติด้วย  

ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย
หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
ข้อ 60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ซึ่ งการแต่ งตั้ งคณะกรรมการแปรญัตตินั้ น คณะกรรมการแปรญัตติต้องเป็น
คณะกรรมการสามัญ คือ เลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่น และจะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 

นายมานพ  ใจกุล -ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติแล้ว ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าจะเลือก

แต่งตั้งจ านวนกี่คน เชิญครับ  
นายสอาด  โปธิสาร -ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 
สท. เขต 2 
นายฤทธิ์  จินดาค า -ผมเห็นด้วย ขอรับรองครับ 
สท. เขต 2 
นายอาทิตย ์ ปิจอุด   -ผมเห็นด้วย ขอรับรองครับ 
สท. เขต 2 
นายมานพ  ใจกุล -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ปรากฏว่าไม่มี  
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม กระผมจึงขอสรุปมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  -มีมติก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน  โดยมี นายฤทธิ์  จินดาค า 

สมาชิกสภา เขต 2 และ นายอาทิตย์  ปิจอุด  สมาชิกสภา เขต 2 เป็นผู้รับรอง 

  
 

นายมานพ... 
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นายมานพ  ใจกุล -ต่อไปกระผมขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ  แปรญัตติ จ านวน 3 คน ตามที่สมาชิกเสนอ โดยเสนอเลือกที่ละ 1 คน ต่อไปเป็นการ

เลือกคนที ่1 เพ่ือท าหน้าที่ในการรับค าขอแปรญัตติ เชิญครับ 
นายสอาด  โปธิสาร -เสนอชื่อ นายบุญมี  สุวรรณะ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
สท. เขต 2 
นายมานพ  ใจกุล -ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน  เพ่ือรับรองให้ นายบุญมี  สุวรรณะ  สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ  เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 เชิญครับ 
นายสุมิต  กันทะวิชัย -กระผมขอรับรองครับ 
สท. เขต 1 
นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ -กระผมขอรับรองครับ 
สท. เขต 1               
นายมานพ  ใจกุล -สรุปมีผู้รับรองให้ นายบุญมี  สุวรรณะ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ดังนี้ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรอง  1. นายสุมิต  กันทะวิชัย 

2. นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ 
   -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม่ เชิญครับ 
   เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่า นายบุญมี สุวรรณะ  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
 

นายมานพ  ใจกุล -ต่อไปกระผมขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ  แปรญัตติ คนที่ 2 เพื่อท าหน้าที่ในการรับค าขอแปรญัตติ เชิญครับ 
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์   -เสนอชื่อ นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
สท. เขต 1 
นายมานพ  ใจกุล -ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน  เพ่ือรับรองให้ นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ  เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เชิญครับ 
นายโชติ  วัฒนา  -กระผมขอรับรองครับ 
สท. เขต 1 
น.ส.สุวรรณภา ดาราวัล -ดิฉันขอรับรองครับ 
สท. เขต 2 
นายมานพ  ใจกุล -สรุปมีผู้รับรองให้ นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ดังนี้ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรอง  1. นายโชติ วัฒนา 

2. น.ส.สุวรรณภา  ดาราวัล 
   -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่ เชิญครับ 
   เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่า นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

 

นายมานพ  ใจกุล -ต่อไปกระผมขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ  แปรญัตติ คนที่ 3 เพื่อท าหน้าที่ในการรับค าขอแปรญัตติ เชิญครับ 
นายฤทธิ์  จินดาค า -เสนอชื่อ นายโชติ  วัฒนา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
สท. เขต 1 
นายมานพ  ใจกุล -ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน  เพ่ือรับรองให้ นายจ านงค์  บุญยอด  สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ  เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เชิญครับ 
นายบุญมี  สุวรรณะ -กระผมขอรับรองครับ 
สท. เขต 2                นายสอาด... 
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นายสอาด  โปธิสาร -กระผมขอรับรองครับ 
สท. เขต 2 
นายมานพ  ใจกุล -สรุปมีผู้รับรองให้ นายโชติ  วัฒนา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ดังนี้ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรอง  1. นายบุญมี  สุวรรณะ 

2. นายสอาด  โปธิสาร 
 -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่ เชิญครับ 

   เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่า นายโชติ  วัฒนา  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
 

    
ตามท่ีได้มีการเสนอชื่อผู้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่านเรียบร้อย

 แล้วนั้น สรุปรายชื่อได้ดังนี้ 
   1. นายบุญมี  สุวรรณะ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

2. นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
3. นายโชติ  วัฒนา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ถือว่าสมาชิกทั้ง 3 ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

นายมานพ  ใจกุล  -ต่อไปเป็นการก าหนดวันรอรับค าขอแปรญัตติ ว่าจะก าหนดกี่วัน และวันที่เท่าไหร่  
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -หลังจากท่ีสภาท้องถิ่น  ได้ท าการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 ท่านครบ    
เลขานุการสภาฯ เรียบร้อยแล้วนั้น ต่อไปจะต้องก าหนดวันรอรับค าขอแปรญัตติ ว่าจะก าหนดกี่วัน และ

วันที่เท่าไหร่ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  ข้อ 45 ได้ก าหนดไว้ว่าให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

นายมานพ  ใจกุล -ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ทราบแล้วนั้น   กระผมขอให้สมาชิกสภา       
ประธานสภาฯ  ทุกท่านได้พิจารณาและก าหนดวันรอรับค าขอแปรญัตติ ว่าจะเป็นกี่วัน วันที่เท่าไหร่          
         และเป็นเวลาเท่าไหร่ เชิญครับ 
นายจ านงค์  บุญยอด -กระผมขอเสนอให้รอรับค าแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 2564  
รองประธานสภาฯ และตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. ครับ 
นายฤทธิ์  จินดาค า -ผมเห็นด้วย ขอรับรองครับ 
สท. เขต 2  
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์   -ผมเห็นด้วย ขอรับรองครับ 
สท. เขต 1 
นายมานพ  ใจกุล  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นวันและเวลาอ่ืนหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี  เมื่อไม่มี 
ประธานสภาฯ จึงก าหนดให้ตั้งแต่วันที่  16  สิงหาคม  2564  ถึงวันที่  18  สิงหาคม  2564  

เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของทุกวัน  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ   
เป็นวันที่คณะกรรมการแปรญัตติมาท าหน้าที่รอรับค าขอแปรญัตติของผู้บริหารและ
สมาชิกสภาที่จะมายื่นเสนอค าแปรญัตติ   

ที่ประชุม  -รับทราบ                                      
นายกิตติพงษ.์.. 
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นายกิตติพงษ์  โยนิจ -กระผมขอเพ่ิมเติมข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมแปรญัตติครับ 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวม 
 แก้ไขเ พ่ิมเติม ฉบับที่  2 พ.ศ.2554  ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุม

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้ งแรก  หมายถึงรวมถึ งการประชุมครั้ งแรกของ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วยครับ ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น และให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ  ซึ่งก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นเป็นผู้นัดประชุม
และเปิดประชุมคณะกรรมแปรญัตติ 
   ดังนั้น  กระผมจึงขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนทั้ง 3 ท่าน  ในวันที่ 10 
สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ  เพ่ือเปิดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกและเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ โดยก าหนดให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม ปรับปรุง ร่างเทศบัญญัติก็ให้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2564 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554   
ข้อ 110 คือเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
และข้อ 115 คณะกรรมการแปรญัตติจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติและผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

นายมานพ  ใจกุล -กระผมขออนุญาตลาประชุมท าธุระส่วนตัวสักครู่ จึงขอมอบหมายให้รองประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ได้ท าหน้าที่ประธานสภาแทนกระผมด าเนินการตามระเบียบต่อไป เชิญครับ 
 

   4.2 การด าเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากต าแหน่ง 
นายจ านงค์  บุญยอด -ต่อไป เรื่อง การด าเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจาก
รองประธานสภาฯ ต าแหน่ง ตามหนังสืออ าเภอเทิง ที่ ชร 0418.1/ว445 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ความ
  ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร         
  ส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 142  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา         
 ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการ  
  เลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  อันเป็นวันที่สมาชิกพ้นจากต าแหน่ง  ท าให้   
  กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  ประเภท      
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   และสมาชิกสภาเทศบาลขาดคุณสมบัติ                
  เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ 11 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
  ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

บัดนี.้.. 
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      บัดนี้คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
   จังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาลส านักนายกรัฐมนตรีจึงขอให้ด าเนินการสรรหากรรมการ       
   ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาลแทนกรรมการที่          
   พ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติในการ        
   สรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555  อ าเภอเทิง  จึงขอให้          
   ท่านด าเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล  แห่งละ 1 คน  ให้      
   อ าเภอเพ่ือจักได้ด าเนินการคัดเลือกผู้แทนฯ และแจ้งรายชื่อให้จังหวัดเชียงรายทราบ 
   ต่อไป  ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามที่เทศบาลได้รับหนังสือแจ้งจากอ าเภอเทิงว่าคณะกรรมการธรรมาภิบาลตัวแทน
ปลัดเทศบาลฯ  จากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้หมดวาระลง เนื่องจากการจัดการเลือกตั้ง    
   ใหม่ ซึ่งทางอ าเภอแจ้งมาว่าตัวแทนที่เทศบาลเคยแจ้งไปคือ นายจ านงค์  บุญยอด รอง  
         ประธานสภา  แต่ตามหนังสือแจ้งให้เทศบาลแจ้งรายชื่อตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล      
   จ านวน 1 คน ส่งให้อ าเภอเทิง  ดังนั้นในการประชุมสภาวันนี้  จึงขอให้สภาเทศบาลได้   
   คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเพ่ือไปท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและให้มี      
   ผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน และขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
       อ านาจหน้าที่คือเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ เป็นไป
   โดยบริสุทธิ์ สุจริต ยุติธรรม โดยจะเป็นการไปซุ่มตรวจการปฏิบัติราชการตามหน่วยงาน 
   ราชการที่มีหน่วยงานตรวจสอบชี้ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานหลายอย่าง จึงขอให้
   สมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อเพ่ือเทศบาลจะได้จัดส่งรายชื่อไปให้อ าเภอเทิงต่อไปครับ 
 

นายจ านงค์  บุญยอด -ตามท่ีทุกท่านได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดจากปลัดเทศบาลแล้ว กระผมขอให้ที่ประชุม
รองประธานสภาฯ สภาได้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการธรรมมาภิบาล  เชิญครับ 
นายสอาด  โปธิสาร -ผมขอเสนอชื่อ นายจ านงค์  บุญยอด  เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
สท. เขต 2 
นายจ านงค์  บุญยอด -ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน  เพ่ือรับรองให้ นายจ านงค์  บุญยอด  รองประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล เชิญครับ 
นายบุญมี  สุวรรณะ -กระผมขอรับรองครับ 
สท. เขต 2 
น.ส.สุวรรณภา ดาราวัล -ดิฉันขอรับรองครับ 
สท. เขต 2 
นายจ านงค์  บุญยอด -สรุปมีผู้รับรองให้ นายจ านงค์  บุญยอด เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล ดังนี้ 
รองประธานสภาฯ ผู้รับรอง  1. นายบุญมี  สุวรรณะ 

2. น.ส.สุวรรณภา  ดาราวัล 
-มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการธรรมาภิบาล อีกหรือไม่ เชิญครับ 

   เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่า นายจ านงค์  บุญยอด ได้รับเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาล 
 กระผมขอมติเห็นชอบด้วยครับ 
 
 

มต.ิ.. 
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มติที่ประชุม -ที่ประชุมยกมือมีมติรับเห็นชอบการเลือก  นายจ านงค์  บุญยอด  เป็นคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาล ด้วยเสียงข้างมาก มีคะแนนเสียงดังนี้  
   รับหลักการ  จ านวน          10 เสียง 
   ไม่รับหลักการ  จ านวน  - เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน  1 คน 

 ลาประชุม  จ านวน   1 คน 
 
ประธานสภาฯ -สั่งพักการประชุมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา  12.00  น. และก าหนดเริ่มประชุม

ต่อเวลา  13.00  น. 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
  
ระเบียบวาระท่ี   5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายจ านงค์  บุญยอด -ต่อไปเป็นวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้ใดจะเสนอหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ  
นายบุญมี  ใจอ้าย -เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ในวาระอ่ืนๆ ผมมีเรื่องจะแจ้งให้รับทราบ
นายกเทศมนตรี   หลายเรื่องครับ 
   เรื่องที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลคลองส่งน้ าชลประทานฝั่งซ้ายของแม่น้ าพุง    
   เนื่องจากเทศบาลได้รับการถ่ายโอนมา ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการดูแลรักษา ผม    
   เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล ซึ่งแต่ก่อนก็เคยมีการแต่งตั้งแล้ว      
   ประกอบด้วยผู้น าชุมชนและสมาชิก อบต. แต่เนื่องจากระยะเวลาผ่านมาเนิ่นนานจึงท า    
   ให้การดูแลขาดช่วงไป และผมเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนจากสมาชิก  
       สภาโดยเฉพาะสมาชิกสภา เขต 2 เพราะเป็นเขตที่ได้รับผลประโยชน์จากล าน้ าพุงหรือ
   คลองส่งน้ าฝั่งใต้  ในปัจจุบันนายอ่ินค า อินชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นผู้ดูแล
   ได้แจ้งการเปิดปิดน้ าคลองชลประทานจุดต่างๆ ดังนี้ 
   วันที่ 10 ส.ค. 64 ฝาย 6 แยก 4 วัน (วันที่ 10-14 ส.ค. 64) 
   วันที่ 15 ส.ค. 64 ฝายเหมืองกลาง (วันที่ 15-17 ส.ค. 64) 
   วันที่ 18 ส.ค. 64 ฝายลุงจันทร์ กิติมา (ม่อนสละ) (วันที่ 18-19 ส.ค. 64) 
   วันที่ 19 ส.ค. 64 ฝายร้องไต้  (วันที่ 19-22 ส.ค. 64) 
   วันที่ 23 ส.ค. 64 และวนต่อบ้านสารภี  
   แต่ปัญหาที่พบคือการควบคุมดูแลในแต่ละจุดแต่ละแห่งควรจะท าอย่างไร หรือว่าควร
   จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการไปดูแลดีไหม เช่น การเปิดปิดประตูน้ ามีการล็อคกุญแจ
   เมื่อถึงเวลาจะต้องไปเกิด หรือมีเกษตรกรมาขอจะต้องน ากุญแจไปเปิดให้ หรือแม้แต่
   เวลาปิดก็ต้องไปล็อคกุญแจ จึงอยากขอความคิดเห็นจากสมาชิกสภาทุกท่านว่าจะมี
   ความคิดเห็นอย่างไร ว่าควรจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลหรือไม่ เนื่องจาก
   เกษตรกรได้ถามมาเพราะสมาชิกสภาเป็นตัวแทนของชาวบ้านครับ ขอเชิญสมาชิกสภา
   แสดงความคิดเห็น เชิญครับ 

 

นายอาทิตย์... 
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นายอาทิตย์  ปิจอุด -ตามที่กระผมได้ไปประชุมที่บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 และได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผม   
สท. เขต 2  ได้เสนอว่าสมัยก่อนได้มีกรรมการ และขอให้มีกรรมการหมู่บ้านละ 2 คน โดยมีสมาชิก   
   สภาช่วยก ากับดูแล ซึ่งจากการประชุมยังไม่มีข้อสรุปแต่การใช้น้ านั้นใช้หลายหมู่บ้าน
   ควรจะให้มีกรรมการของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือคอยดูแลลูกบ้านและให้สมาชิกสภาช่วยดูแล 
   ช่วยบริหาร ช่วยจัดการนะครับ ขอบคุณครับ 
นายอ่ินค า  อินชนะ -ในเรื่องการดูแลควรมีกรรมการของแต่ละหมู่บ้านครับ เนื่องจากผมได้ไปจัดการเปิด 
สท. เขต 2  กุญแจที่ฝายบ้านสารภี หมู่ที่ 5 แล้วเมื่อถึงเวลาจะปิดกลับพบว่ากุญแจหายมีคนขโมยไป
   ครับ แต่ถ้าหากหมู่บ้านมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลก็จะดีกว่านะครับ และอีกอย่าง
   น้ าสายบ้านสารภี หมู่ที่ 5 ไหลตลอดแต่ท่ีนาที่อยู่ท้ายๆ กลับไม่ได้น้ า เนื่องจากที่ทางบน
   สูบน้ าใส่บ่อปลาครับ ผมรู้แต่ผมท าอะไรไม่ได้ครับ จึงอยากให้มีกรรมการของแต่ละ
   หมู่บ้าน และมีสมาชิกสภาช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับชาวบ้านด้วยครับ ผมขอฝากท่าน
   ผู้บริหารด้วยครับว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไร ขอบคุณครับ 
นายฤทธิ์  จินดาค า -ในเรื่องการบริหารน้ าได้มีการพูดคุยหลายครั้งแล้วครับว่าแต่ละสายจะตั้งสมาชิกสภา 
สท. เขต 2  เข้ามาดูแลซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยครับ หากสมาชิกสภาท่านอยู่บ้านไหนให้ดูแลบ้านนั้นไป
   เลยเพราะพ้ืนที่นาของท่านที่ใช้ประโยชน์อยู่ในหมู่บ้านนั้นครับ  ส าหรับคณะกรรมการ   
         ดูแลคร่าวๆ มีดังนี้ 

1.ประตู 1 บ้านสารภี รวมไปถึงฝายพ่อหลวงแดงบางส่วน 
มอบให้ สมาชิกสภา น.ส.สุวรรณภา  ดาราวัล 
2.ประตู 2 ของพ่อหลวงแดง   
มอบให้ สมาชิกสภา น.ส.สุวรรณภา  ดาราวัล และสมาชิกสภา นายอ่ินค า  อินชนะ 
3.ประตู 3 
มอบให้ สมาชิกสภา นายอ่ินค า  อินชนะ และสมาชิกสภา นายบุญมี  สุวรรณะ 
4.ประตู 4 ล าเหมืองกลางถึงหกแยก ประมาณ 3-4 กิโลเมตร 
มอบให้ สมาชิกสภา นายสอาด  โปธิสาร 
5.ประตู 5 สันโค้ง จากหกแยกลงมาทั้ง 2 สาย รวมระยะทางประมาณ 8-10 กิโลเมตร 
มอบให้ สมาชิกสภา นายจ านงค์  บุญยอด และสมาชิกสภา นายฤทธิ์  จินดาค า 
6.ประตู 6 ม่อนผักหละ ประมาณ 3-4 กิโลเมตร 
มอบให้ สมาชิกสภา นายอาทิตย์  ปิจอุด 
มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอแนะเป็นอ่ืนอีกหรือไม่ครับ การแต่งตั้งกรรมการจาก
สมาชิกสภาเพ่ือจะได้ไปดูแลความเป็นอยู่เรื่องน้ าของชาวบ้านครับ 

นายอ่ินค า  อินชนะ -ถ้าหากสมาชิกสภาได้มีการแบ่งสายการดูแลเรียบร้อยแล้ว ผมอยากให้มี เงินในการ  
สท. เขต 2  จัดซื้อกุญแจ โซ่ เพ่ือมาล็อคประตู้น้ า และจัดท าป้ายไวนิลเขียนรายละเอียดว่าใครเป็น
   คนดูแล และมีตารางแจ้งวันไหนเปิดปิดน้ า และถ้าน้ าไม่พอให้โทรมาถามได้ เพราะน้ า
   เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อชีวิตของชาวบ้าน เพราะถ้าไม่มีน้ าก็ไม่สามารถท าอะไรได้เลย ผม
   ขอฝากท่านผู้บริหารช่วยหางบประมาณในการจัดการดูแลด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
 

 นายเมธาสิทธิ์... 
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นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ -กระผมสมาชิกสภา เขต 1 ได้ยินคุยกันเรื่องน้ ากระผมขอเสริมเพ่ิมเติมนิดนึงครับที่ได้มี  
สท. เขต 1  การแบ่งรายชื่อผู้ดูแลแต่ละหัวฝายก็ถือว่าสมาชิกเป็นตัวแทนของหน่วยงานของเราเป็น
   ภาพรวม ถ้าท าอย่างที่ท่านสมาชิก นายอ่ินค า อินชนะ พูดถือว่าดีครับ มีการจัดท าป้าย
   บอกระยะเวลา เบอร์โทร และชื่อผู้ดูแล ชาวบ้านจะได้รู้และเห็น อย่างสายน้ าสายนอก
   น้ าจากอ่างเชียงเคี่ยน ผมเห็นควรให้มีการจัดท าด้วยครับ โดยให้สมาชิกสภา เขต 1 ทุก
   คนเข้าไปดูแลในแต่ละจุดเหมือนอย่างเขต 2 ครับ ขอบคุณครับ 
นายสกุล  วงศ์ปาลีย ์ -สวัสดีครับท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับการตั้งกรรมการ
ที่ปรึกษานายกฯ  ดูแลเรื่องน้ า เพ่ือจะได้ดูแลอย่างทั่วถึงก าหนดหน้าที่ที่แน่นอน แต่ผมอยากขอฝากไปถึง
   ผู้น าหมู่บ้านช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งกรรมการดูแลน้ าว่ามีหน้าที่อะไร และ
   แจ้งระบุโทษของการกระท าความผิดด้วยเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเปิดปิดน้ า การขโมย
   กุญแจ โดยกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นผู้ก าหนด และให้ผู้น าหมู่บ้านประชาสัมพันธ์
   อีกครั้ง 
นายบุญมี  ใจอ้าย -สรุปแล้วสมาชิกสภาทั้ง 2 เขต ช่วยกันบริหารดูแลจัดการ ในส่วนของเขต 2 บริหาร
นายกเทศมนตรี   จัดการน้ าคลองส่งน้ าชลประทานฝั่งทางใต้ สมาชิกสภา เขต 2 ทุกท่านรับเป็นกรรมการ
   ขอให้ไปประสานกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านในเขต 2 แต่งตั้งกรรมการร่วมประจ า
   หมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 คน มาช่วยกันเพราะบางทีสมาชิกสภาอาจจะไม่อยู่
   มอบหมายให้กรรมการอีกท่านไปท าหน้าที่แทน และอยากให้มีการประชุมเลือกประธาน
   กรรมการ ว่าการด าเนินการนั้นจะด าเนินการอย่างไร ขอฝากท่านสมาชิกสภาด้วยใน
   ครับในเรื่องการดูแลเรื่องน้ า และฝากแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านด้วยครับการข้อก าหนด 
   หลักเกณฑ์ และบทลงโทษ ช่วยให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้รับทราบด้วยครับ 
   ขอบคุณครับ  
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
นายจ านงค์  บุญยอด -ท่านประธานสภาฯ มาแล้ว ขอเชิญท่านประธานฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการ
รองประธานสภาฯ ประชุมต่อ ขอเชิญครับ 
 
   เรื่องท่ี 2 การซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
นายบุญมี  ใจอ้าย -ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการซ่อมแซมไปแล้วบางแห่ง บางแห่งก็ยังไม่ได้ด าเนินการ 
นายกเทศมนตรี  ซ่อมแซม เนื่องจากเทศบาลได้ท าหนังสือขอรับการสนับสนุนหินจากโรงโม่หินแล้วแต่รถ
   ลากหินมีไม่พอ ซึ่งถนนบ้านก๊อ หมู่ที่ 3 เทศบาลได้ด าเนินการซ่อมแซมให้แล้ว โดยได้ขอ
   อนุเคราะห์หินจากแขวงการทางป่าแงะก็ได้มาแก้ปัญหาในบางส่วน ซึ่งรถลากที่เทศบาล
   จ้างมาก็ยังไม่ได้จ่ายค่าน้ ามันให้ และยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ได้ท าหนังสือขอความ
   อนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเข้ามาเพราะว่าช ารุดใช้งานมานาน และเป็นฤดูฝน เดินทาง
   ผมอยากขอเรียนถามเจ้าหน้าที่งบประมาณว่าจะสามารถน าเงินส ารองจ่ายมาใช้ในการ
   แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวได้หรือไม่ครับ 
 
 

 นายกิตติพงษ.์.. 
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นายกิตติพงษ์  โยนิจ -การจ่ายเงินส ารองจ่ายจะเป็นกรณีสาธารณภัย ภัยพิบัติ และต้องจ าเป็นเร่งด่วนที่
ปลัดเทศบาลฯ  จะต้องแก้ไขหากไม่แก้ไขจะเดือดร้อน ได้รับอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ
   นั้น ดูจากเงื่อนไขการจ่ายเงินส ารองจ่าย การที่ถนนช ารุดก็ถือว่ายังไม่เข้าเกณฑ์การจะ
   จ่ายเงินส ารองจ่ายครับ จึงขอน าเรียนครับ  
นายจ านงค์  บุญยอด -เชิญท่านสมาชิกสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ขอเชิญท่าน สท.ฤทธิ์  จินดาค า เชิญครับ 
นายฤทธิ์  จินดาค า -ส าหรับเรื่องซ่อมแซมถนน แหล่งของหินนั้นมีอยู่แล้ว แต่ขาดแต่งบประมาณนะครับ 
สท. เขต 2  ไม่ทราบว่าจะสามารถใช้งบประมาณงบซ่อมแซมได้หรือไม่ ขอเรียนสอบถามท่าน    
   เลขานุการสภาฯ ครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -การซ่อมแซมถนนเป็นการลงหินคลุก หากจะใช้งบซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน และ
ปลัดเทศบาลฯ  สิ่งก่อสร้างก็สามารถใช้ได้ครับ แต่เนื่องจากขณะนี้งบประมาณมีไม่เพียงพอแล้วครับ ผม
   คิดว่าไปท าการซ่อมแซมต้นปีงบประมาณหน้า ใช้งบในเทศบัญญัติ ปี พ.ศ. 2565 ดีกว่า
   ครับ 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา  14.00  น. 
 
 

              (ลงชื่อ)     กิตติพงษ์  โยนิจ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
                         (นายกิตติพงษ์  โยนิจ) 

                            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  
 
 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมฯ ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่    19 สิงหาคม 2564            . 
 
 

(ลงชื่อ)        โชติ  วัฒนา ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายโชติ  วัฒนา) 
 

(ลงชื่อ)    เมธาสิทธิ์  อินชนะ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ) 
 
 

(ลงชื่อ)    บุญมี   สุวรรณะ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายบุญมี   สุวรรณะ)  
   
 
 
 
 

 ประธาน... 
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ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2  
ลงวันที่  10  สิงหาคม 2564  และได้ตรวจรับรองแล้วในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 
ในวันที่  27  สิงหาคม  2564 
 

  
(ลงชื่อ)        มานพ  ใจกุล  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                 (นายมานพ  ใจกุล) 
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

 


