
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564 ครั้งที่ 3 
วันศุกร์ ที่  27  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 

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

นายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

ที่ปรึกษานายกฯ 
เลขานุการนายกฯ 
รองปลัดเทศบาลฯ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าส านักปลัด 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 

บุญมี  ใจอ้าย 
สาคร  อินทร์ชน 

สนั่น  เชื้อเมืองพาน 
สกุล  วงศ์ปาลีย์ 
นริศรา  พระศิริ 

อาทิตยา  วราห์วิโรจน์ 
ปทิตตา  พาระคุณ 
ฐิตาภรณ์  ดูแก้ว 

ณภัทรศกร  เรืองฤทธิ์ 
 
 

สุรางค์  รัตนภิญโญกุล 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 

นางพรทนา  สมฤทธิ์ 
นางปานแก้ว  วงศ์ชัย 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
พยาบาลวิชาชีพ ชก. 

- 
- 

 

/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  และตามที่ประธานสภาได้มีหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาไปถึง
  ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านและคณะผู้บริหารแล้ว  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564  นั้น     
       บัดนี้ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่ลงชื่อมาประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว
  กระผมจึงขอเรียนเชิญประธานสภาได้ด าเนินการเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล          
  เชียงเคี่ยน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564  ครั้งที่ 3 และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ        
  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เชิญครับ 
นายมานพ  ใจกุล -สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  คณะผู้บริหาร   
ประธานสภาฯ  ท่านเลขานุการสภา  หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน            
                    กระผมนายมานพ  ใจกุล  ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ขอเปิดการประชุมสภา      
         เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งท่ี 3  วันที่ 27 สิงหาคม 2564  ณ  ห้องประชุม      
             สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน บัดนี้ ได้เวลาอันสมควร ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภา     
          เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3  ณ  โอกาสนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
- ไม่มี    - 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2564   
ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

นายมานพ  ใจกุล -ต่อไประเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว  สมัย  
ประธานสภาฯ  สามัญ  สมัยที่ 3/2564  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564   ได้รับแจ้งจาก         
                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ    
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ปรากฏว่า          
        ถูกต้องครบถ้วน  เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งรายงานการประชุมสภาครั้ง       
        ดังกล่าวนี้ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไป
   ผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทบทวนตรวจสอบดูว่ารายงานการประชุมสภาจะมีการ       
             แก้ไข  ตัด  ทอน  หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบอย่าง                 
     ละเอียดอีกครั้งครับ ว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะต้องการแก้ไข ตัด ทอน หรือเปลี่ยนแปลง   
   รายงานการประชุมหรือไม่ ถ้ามีจะแก้ไขเป็นอย่างไร เชิญครับ 
ที่ประชุม  -ปรากฏว่าไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มี ผมใคร่ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 
มติที่ประชุม -ยกมือมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2  

เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  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 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ญัตติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี  2 ข้ันแปรญัตติ  และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  

นายมานพ  ใจกุล -ตามที่สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ                                    
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้ว  เมื่อสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ                               
   สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ               
   แปรญัตติเพ่ือท าหน้าที่รับค าขอเสนอแปรญัตติ  ในวันที่  16  สิงหาคม  2564 ถึงวันที่    
   18  สิงหาคม  2564  เวลา  08.00 - 16.30 น. ของทุกวัน นั้น  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมายื่น 
   ค าขอแปรญัตติ ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  จึงได้มีมติเห็นชอบ 
   ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมพร้อมทั้งได้ส่งส าเนารายงานความเห็น 
   ของคณะกรรมการแปรญัตติให้กระผม เพ่ือส่งและแจ้งให้กับสมาชิกสภาทุกท่านและ
   คณะผู้บริหารรับทราบครับ   
ที่ประชุม  -รับทราบ       
                                                                        

นายมานพ  ใจกุล -เมื่อที่ประชุมรับทราบแล้วในล าดับถัดไป  จะเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาร่างเทศ
ประธานสภาฯ   บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ   
   ผมใคร่ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฉบับเดิมตามความเห็นของ                          
   คณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่  
มติที่ประชุม  -ยกมือมีมติเห็นชอบให้ใช้ร่างเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ฉบับเดิมที่ได ้
   ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแปรญัตติด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
   - เห็นชอบ  จ านวน  11   เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
   - งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    - ลาประชุม  จ านวน    - คน 
 
 

นายมานพ  ใจกุล -เมื่อที่ประชุมเห็นชอบในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  และล าดับถัดไป  จะเข้าสู่วาระท่ี 3                                       
ประธานสภาฯ ขั้นลงมติ  ผมใคร่ขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะให้ร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ตราเป็น   

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565  หรือไม ่
มติที่ประชุม -ยกมือมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  

ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ 
- เห็นชอบ  จ านวน  11   เสียง 

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

ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  -ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป กระผมขอลาในที่ประชุมสภาเนื่องจากตามที่กระผมได้
   ท าข้อตกลงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงเคี่ยนในเรื่องการกักตัวเพราะใกล้กับ
   ผู้มีความเสี่ยง และเพ่ือความสบายใจกระผมขอลาและขอมอบหมายหน้าที่ประธานในที่      
          ประชุมสภาให้รองประธานสภาได้ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป ขอขอบคุณครับ 
 

4.2 ญัตติ เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 19 ประจ าปีงบประมาณ    
2564  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมจ านวน 2 รายการ  
     4.2.1 โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้สูงอายุกับส านักงาน 

              เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนพร้อมหลังคา  จ านวน  114,800.-  บาท 
     4.2.2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน  1 คัน   

     จ านวน 44,400.- บาท   
นายจ านงค์  บุญยอด  -ต่อไปเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 19 ประจ าปีงบประมาณ 2564
รองประธานสภาฯ  ญัตติ เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2                                 
    รายการ  เชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลฯ        
   เชิญครับ  
นายบุญมี  ใจอ้าย -ในการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 19 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
นายกเทศมนตรีฯ จะพิจารณาการโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ   
   รายการที่ 4.2.1 โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้สูงอายุกับส านักงาน         
            เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนพร้อมหลังคา  จ านวน 114,800.- บาท จะสร้างท าเป็นทางเดินมี
   หลังคาเชื่อมระหว่างอาคารผู้สูงอายุและอาคารส านักงาน  เพราะว่าเวลาฝนตกหรือแดด   
   ออกการเดินไปมาระหว่างอาคารจะล าบาก และ 

รายการที่ 4.2.2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน          
 จ านวน 44,400.- บาท เนื่องจากรถจักรยานยนต์คันเดิมมีสภาพเก่า ช ารุดเสียหาย ใช้การ
 ไม่ได้ เพราะว่าได้เอาไปซ่อมมาหลายรอบแล้วครับและไม่เกิดความคุ้มค่า  เพราะเมื่อ       
 พนักงานมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานก็ต้องใช้รถส่วนตัว จึงขอเสนอเพ่ือจัดซื้อ     
 และน ามาใช้ในกิจกรรมงานของเทศบาล ต่อไปผมขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจง          
 รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ 

นายกิตติพงษ์  โยนิจ -เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ส าหรับในระเบียบวาระท่ี 4.2.1 โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้สูงอายุกับ
   ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนพร้อมหลังคา  จ านวน 114,800.- บาท รายละเอียดจะ
   เป็นไปตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน  โดยเทศบาลจะขอโอนลดจากรายการที่ 1 ค่า
   บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 94,800.- บาท รายการที่ 2 ค่า     
           ออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล ภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
   สิ่งก่อสร้าง  จ านวน 20,000.- บาท  และโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการ            
                     ก่อสร้าง ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้สูงอายุกับส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนพร้อม   
   หลังคา จ านวน 114,800.- บาท  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้ าง  งบ       
   ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ)     
            เนื่องจากการเดินไปมาในการปฏิบัติหน้าที่จะได้ไม่ต้องตากแดดตากฝน จะได้มีความ       
       สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงาน สมาชิกสภาทุกท่าน และ       
    ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ  

  -ซึ่ง... 
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-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 โครงการก่อสร้างทางเดิน         
               เชื่อมระหว่างอาคารผู้สูงอายุกับส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนพร้อมหลังคา  จ านวน             
   114,800.- บาท  ซึ่งเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณแล้ว       
                      พบว่ามีงบประมาณเพียงพอต่อการโอนงบประมาณดังกล่าว รายละเอียดการโอนตาม     
                      รายการ ดังนี้ 
 

  4.2.1 โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้สูงอายุกับส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนพร้อม       
 หลังคา  จ านวน 114,800.- บาท  ขอโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 114,800.- บาท 

 

โอนลด จ านวน โอนเพิ่ม จ านวน 
1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
(แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 
2. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล 
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 
(แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่ ายให้แก่ เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคล ภายนอกเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง) 

 (-) 94,800.- 
 
 
 
 
 

 
(-) 20,000.- 

 

1.  โครงการก่อสร้ างทางเดิน เชื่ อม
ระหว่างอาคารผู้สูงอายุกับส านักงาน
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนพร้อมหลังคา       
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ) 
ปริมาณงาน ทางเดินพร้อมหลังคากว้างไม่
น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 14.00 
เมตร และงานมุงหลังคาพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
11.50 ตารางเมตร สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน พิกัด 
E601092  N2167343 รายละเอียดตาม
แบบรูปและรายการของเทศบาลต าบลเชียง
เคี่ยนก าหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2564 หน้าที่  4 ข้อที่ 2 

(+) 114,800.- 

 
 

นายจ านงค์  บุญยอด   -ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือ
รองประธานสภาฯ อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
   วาระที่ 4.2.1 โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้สูงอายุกับส านักงาน         
   เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนพร้อมหลังคา จ านวน 114,800.- บาท  (แผนงานอุตสาหกรรม     
   และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง   
        อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ)  เชิญครับ  

-เมื่อไม่มี... 
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-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม จึงขอมติจากที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา           

 อนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วาระที่ 4.2.1 โครงการก่อสร้าง       
 ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้สูงอายุกับส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนพร้อมหลังคา
 จ านวน 114,800.- บาท เชิญครับ 

มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการที่ 4.2.1 โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้สูงอายุกับส านักงาน         

 เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนพร้อมหลังคา จ านวน 114,800.- บาท  ตามท่ีเสนอ  
ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 

รับรอง   จ านวน   10   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    1 คน 
 

     4.2.2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน  1 คัน  
     จ านวน 44,400.- บาท 

นายจ านงค์  บุญยอด  -ต่อไปเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
รองประธานสภาฯ  วาระท่ี 4.2.2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน  1 คัน  จ านวน 

44,400.- บาท  ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน และตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ  จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน จ านวน 44,000.- 
   บาท  โดยขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ผมขอเพ่ิมเติมเหตุผลในการจัดซื้อนิดหน่อยครับ
   เนื่องจากรถจักรยานยนต์คันเก่าของเทศบาลมีสภาพที่เก่าได้ด าเนินการซ่อมหลายครั้งแล้ว 
   แต่ก็ยังช ารุด รถคันนี้มีการจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ซึ่งนานมากแล้วใช้งานไม่ได้  
      เลย  ในตอนแรกเทศบาลได้มีการตั้งงบประมาณจัดซื้อไว้ในเทศบัญญัติ  ประจ าปี พ.ศ.   
     2565 แล้วครับ แต่เนื่องจากเทศบาลมีความจ าเป็นจะต้องใช้จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภา   
   เพ่ือพิจารณาขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยขอจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2564           
   แทนโดยขอโอนลดจากรายการที่ 1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000.-   
   บาท รายการที่ 2  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียงเคี่ยน ตามโครงการเสริมสร้างคุณค่า     
                      ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จ านวน 14,400.- บาท 

-ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ            
อนุมัติของสภาท้องถิ่น    

             ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน จึงเสนอมายังสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เพ่ือ          
                      พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110  
       ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน จ านวน 44,400.- บาท ซึ่งเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
             ได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณแล้วพบว่า มีงบประมาณเพียงพอต่อการโอน        
                      งบประมาณดังกล่าว  รายละเอียดการโอนตามรายการ ดังนี้ 
 

4.2.2 รถ… 
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  4.2.2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน  1 คัน  จ านวน 44,400 บาท 
    ขอโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 44,400 บาท 

 

โอนลด จ านวน โอนเพิ่ม จ านวน 
1 .  ค่ าบ า รุ ง รั กษาและปรั บปรุ ง
ครุภัณฑ์ 
(แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งาน
บริหารทั่ ว ไป งบลงทุน หมวดค่ า
บ ารุ งรักษาและปรับปรุ งครุภัณฑ์  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์) 
2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียง
เคี่ยน ตามโครงการเสริมสร้างคุณค่า
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่
เป็นสาธารณประโยชน์) 
 

 (-) 30,000.- 
 
 
 
 
 
 

(-) 14,400.- 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา  จ านวน  1 คัน 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง) 
ซึ่ ง เป็ นครุ ภัณฑ์ที่ ตั้ ง จ่ ายตามบัญชี ร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน 
ธันวาคม 2563  ตามล าดับที่ 8.8.1ซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องใช้ในการอ านวยความสะดวกในการ
ท างาน มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอก
สูบขั้นต่ า 
(1) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซี
ซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี 
เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้ 
(2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจด
ทะเบียน 
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรม ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 25 ข้อ 12 

(+) 44,400.- 
 
 
 
 

 

 
 

นายจ านงค์  บุญยอด   -ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือ
รองประธานสภาฯ อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
                             วาระที่ 4.2.2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน 1 คัน          
                                 จ านวน 44,400.- บาท (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า     
                    ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) เชิญครับ   

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม จึงขอมติจากที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา           
 อนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วาระที่ 4.2.2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 
 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน 1 คัน จ านวน  44,400.- บาท  เชิญครับ 

มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการที่ 4.2.2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน 1 คัน 
จ านวน  44,400.- บาท  ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 

รับรอง   จ านวน   10   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    1 คน 
 

   4.3 เรื่อง… 
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   4.3 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์บริการจัดการน้ าทางการ        
            เกษตรและบริโภค ต าบลเชียงเคี่ยน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
นายจ านงค์  บุญยอด -ต่อไประเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์บริการ  
รองประธานสภาฯ จัดการน้ าทางการเกษตรและบริโภค ต าบลเชียงเคี่ยน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
   เชียงราย  ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
นายบุญมี  ใจอ้าย -โครงการศูนย์บริการจัดการน้ าทางการเกษตรและบริโภค ต าบลเชียงเคี่ยน จากองค์การ
นายกเทศมนตรี  บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นโครงการที่เทศบาลได้เคยปรึกษาหารือในที่ประชุมสภา                                
   แล้ว เมื่อสมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา  ในเรื่องการสูบน้ าจากน้ าพุงขึ้นไปเก็บไว้ใช้ที่     
             อ่างเก็บน้ าเชียงเคี่ยน  ซึ่งเทศบาลเข้าใจว่าเป็นงบประมาณเร่งด่วน แต่ไม่ใช่ปรากฏว่าเป็น  
   งบประมาณปกติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และตามเอกสารที่ได้แจกให้กับ  
   ทุกท่าน กองช่างได้สรุปประมาณการราคาก่อสร้างงานออกมาอยู่ที่ จ านวน 36,020,900.-     
       บาท โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ 
   1.งานวางท่อระบบส่งน้ า จ านวน 31,184,500.- บาท 
   2.งานครุภัณฑ์ปั๊มสูบส่งน้ า จ านวน 4,836,400.- บาท 
   งบประมาณรวมค่า Factor F และภาษี 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 36,020,900.- บาท   
   การน าเข้าที่ประชุมสภาในวันนี้ เนื่องจากต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพ่ือเห็นชอบ      
           โครงการดังกล่าวว่าได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนที่ต าบล       
        เชียงเคี่ยนจริง และเทศบาลจะได้เสนอส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป
   ขอเชิญเลขานุการสภาได้เพ่ิมเติมรายละเอียด เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ส าหรับโครงการดังกล่าวนี้ ได้มอบหมายให้ช่างเป็นผู้ประสานงานซึ่งในตอนแรกได้รับแจ้ง
เลขานุการสภาฯ  ว่าท าเป็นโครงการเร่งด่วนซึ่งได้มีการผ่านประชาคมมาแล้ว  แต่เมื่อได้ประสานงานไปยัง     
          ส านักงานช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแล้ว  พบว่าเป็นโครงการปกติ                 
     โครงการเกินศักยภาพที่เทศบาลจะต้องด าเนินการและจัดเตรียมเอกสารเพ่ือเสนอ         
                      โครงการ ดังนี้ 
   1.บรรจุโครงการลงในแผน (โครงการเกินศักยภาพ) 
   2.เตรียมเอกสารส าเนาแผน 
   3.มติที่ประชุมสภาที่เห็นชอบให้เสนอโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
   4.เอกสารประชาคมหมู่บ้าน 
   ถ้าด าเนินการครบแล้ว ให้จัดส่งเอกสารทั้งหมดเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ           
                      โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะน าไปพิจารณาและจัดสรรงบประมาณมาให้  นี่
   คือที่มาที่ไปของโครงการดังกล่าวครับ  เชิญกองช่างได้ชี้แจงการประสานงานโครงการ         
                      ดังกล่าว จ านวน 36,020,900.- บาท ว่ามีท่ีมาท่ีไปอย่างไร เชิญครับ 
นายณภัทรศกร เรืองฤทธิ ์-กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการของบอุดหนุนเครื่องสูบน้ าจากน้ าพุงเพ่ือไปกักเก็บ
นายช่างโยธา ชง. น้ าที่อ่างพระราชด าริเชียงเคี่ยนครับ  เบื้องต้นตามที่ได้ประสานงานกับส านักงานช่างของ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งว่าการของบโครงการนี้เป็นการของบ          
                      ประเภทเงินเหลือจ่ายปกติไม่ใช่งบเร่งด่วน ขอให้ด าเนินการผ่านสภาเหมือนกับงบปกติ         
                และได้ให้แบบฟอร์มในการเสนอขอโครงการที่ได้ระบุชื่อโครงการงบประมาณและได้แนะ 
             วิธีการด าเนินการ  เมื่อเทศบาลด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งไปที่ส านักช่าง  และจะได้ส่ง       
             ฝ่ายส ารวจออกมาลงพ้ืนที่ เพ่ือส ารวจและประมาณการตามจริงอีกครั้ง  ซึ่งได้รับการ     
             ยืนยันจากส านักช่างว่ามีงบประมาณที่จะจัดสรรให้เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนอยู่   

นายกิตติพงษ์... 
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นายกิตติพงษ์  โยนิจ -กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมอีกนิดครับ การเสนอโครงการดังกล่าวเป็นอ านาจขององค์การ
ปลัดเทศบาลฯ  บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ครับ ดังนั้น เทศบาล    
     ต าบลเชียงเคี่ยน จึงขอเสนอโครงการมายังสภาฯ เพ่ือพิจารณามีมติเห็นชอบในการขอรับ    
       การสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์บริการจัดการน้ าทางการเกษตรและบริโภค ต าบล 
   เชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
นายจ านงค์  บุญยอด -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ เมื่อไม่มี  จึงขอมติจากที่ประชุมสภาว่าจะเห็นชอบการ เสนอขอรับการสนับสนุน            
                     งบประมาณ โครงการศูนย์บริการจัดการน้ าทางการเกษตรและบริโภค ต าบลเชียงเคี่ยน       
   อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรือไม่ เชิญครับ 
มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติเห็นชอบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์      
                      บริการจัดการน้ าทางการเกษตรและบริโภค ต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
   จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 

รับรอง   จ านวน   10   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    1 คน 
 
รองประธานสภาฯ ขณะนี้ได้ประชุมกันพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุมประมาณ 10 นาที และ เริ่มเรียก

ประชุมในเวลา 10.20 น. 
   -สั่งพักการประชุม เวลา  10.10  น. และก าหนดเริ่มประชุมต่อเวลา  10.20  น. 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.20 น. 
 
  4.4 ญัตติ เรื่องเทศบาลต าบลดอยลานขอรับความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาล 
นายจ านงค์  บุญยอด  -ในระเบียบวาระที่ 4  เรื่องญัตติ เทศบาลต าบลดอยลานขอรับความเห็นชอบท ากิจการ 
รองประธานสภาฯ นอกเขตเทศบาล  ขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการ

ขอความเห็นชอบต่อสภา เชิญครับ 
นายบุญมี  ใจอ้าย -ตามที่เทศบาลได้รับหนังสือจากเทศบาลต าบลดอยลาน ที่ ชร 58201/923  ลงวันที่ 19   
นายกเทศมนตรี สิงหาคม 2564  เรื่อง ขอความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาล เนื่องจากเทศบาล
 ต าบลดอยลานได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าได้รับการจัดสรรเงิน
 อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
 ทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด 
 (CCTV System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
 บ้านทรายงาม หมู่ที่ 3 ต าบลดอยลาน อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน
 27 จุด ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน 32 ตัว จ านวน 4,770,300 บาท   
     ทั้งนี้ตามผังบริเวณสถานที่ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดของเทศบาลต าบลดอยลาน
 ขอเชิญทุกท่านได้ดูตามเอกสารที่ได้แจกให้ จุดที่ 10  ละติจูด 19 642975 ลองจิจูด 99
 960257 บริเวณสามแยกบ้านโป่งช้างนอก  หมู่ที่ 6 ต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัด
 เชียงราย และจุดที่ 11 ละติจูด 19 643252 ลองจิจูด 99 956718  
 

อยู่... 
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 อยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านโป่งช้างนอก หมู่ที่ 6 ต าบลเชียงเคี่ยน บริเวณสะพานห้วยเอ้ียงถนน
 สายเชียงราย-เทิง  ซึ่งเทศบาลต าบลดอยลานมีความจ าเป็นต้องติดตั้งกล้อง CCTV และ
 พาดสายกล้อง CCTV ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนตามจุดดังกล่าวเพ่ือป้องกัน
 ปัญหาที่อาจจะเกิดอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดภายในพ้ืนที่ และเพ่ือการสอดส่อง
 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป และถ้าหากเกิดเหตุในเขต
 พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนบริเวณที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดก็สามารถขอดูข้อมูลจาก
 เทศบาลต าบลดอยลานได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต าบลเชียงเคี่ยนและดอยลาน 
      ดังนั้น จึงเรียนมาเพ่ือขอท ากิจการนอกเขตเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 57 ทวิ  โดยขอความอนุเคราะห์
ให้เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนช่วยน าเสนอต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบให้เทศบาล
ต าบลดอยลานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนที่บ้านโป่งช้างนอก หมู่ที่ 6 ต าบล
เชียงเคี่ยน จ านวน 2 ตัว และเดินสายกล้องวงจรปิด CCTV ผ่านเขตพ้ืนที่ต าบลเชียงเคี่ยน 

 ก็เหมือนกันถ้าเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนจะท าการขุดลอกล าเหมืองในเขตพ้ืนที่ต าบลดอย
ลานก็จะต้องท าเรื่องขอท ากิจการนอกเขตไปยังสภาเทศบาลต าบลดอยลานเพ่ือขอความ
เห็นชอบเหมือนกัน และการที่เทศบาลต าบลดอยลานขอความเห็นชอบในการขอท า
กิจการนอกเขตก็เพ่ือความปลอดภัยของราษฎร เพราะพ้ืนที่ต าบลดอยลานอยู่ติดกับพ้ืนที่
ต าบลเชียงเคี่ยนในบริเวณบ้านโป่งช้างซึ่งเป็นทางเข้าไปบ้านโป่งช้างในของต าบลดอยลาน 
ซึ่งก็ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนในเรื่องงบประมาณ รายละเอียดก็เป็นไปตามเอกสารที่ได้
แจกให้กับทุกท่านแล้วครับ 

นายจ านงค์  บุญยอด -เชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ   
รองประธานสภาฯ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
เลขานุการสภาฯ บทที่ 3 ทวิ  การท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการร่วมกับบุคคลอ่ืน มาตรา 57  
  ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ  

(1) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่
ภายในเขตของตน  
(2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือ สภา
ต าบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ  
(3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ดังนั้น จึงเสนอมายังสภาเพ่ือพิจารณามีมติว่าจะเห็นชอบการขอท ากิจการนอกเขตของ
เทศบาลต าบลดอยลาน เพ่ือด าเนินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนที่บ้าน
โป่งช้างนอก หมู่ที่ 6 ต าบลเชียงเคี่ยน จ านวน 2 ตัว  และเดินสายกล้องวงจรปิด CCTV 
ผ่านเขตพ้ืนที่ต าบลเชียงเคี่ยนหรือไม่  

นายจ านงค์  บุญยอด -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ   
รองประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม จึงขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะเห็นชอบ 

การขอท ากิจการนอกเขตของเทศบาลต าบลดอยลาน เพ่ือด าเนินโครงการติดตั้งกล้อง      
วงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนที่บ้านโป่งช้างนอก หมู่ที่ 6 ต าบลเชียงเคี่ยน จ านวน 2 ตัว และ    
เดินสายกล้องวงจรปิด CCTV ผ่านเขตพ้ืนที่ต าบลเชียงเคี่ยนหรือไม่ เชิญครับ 

 
มติ... 
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มติที่ประชุม  -ยกมือมีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลดอยลานท ากิจการนอกเขตเทศบาล เพ่ือด าเนิน    

 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนที่บ้านโป่งช้างนอก หมู่ที่  6 ต าบล                                                                                                             
เชียงเคี่ยน จ านวน 2 ตัว และเดินสายกล้องวงจรปิด CCTV ผ่านเขตพ้ืนที่ต าบลเชียงเคี่ยน  
ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ 

- เห็นชอบ  จ านวน  10   เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
   - งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    - ลาประชุม  จ านวน    1 คน 

 

4.5 เรื่อง พิจารณารับโอนครุภัณฑ์จากส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 
นายจ านงค์  บุญยอด   -ต่อไปเป็นเรื่อง พิจารณารับโอนครุภัณฑ์จากส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 
รองประธานสภาฯ เชิญผู้เกี่ยวข้องไดช้ี้แจงรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลฯ เชิญครับ  
นายบุญมี  ใจอ้าย -ในวาระท่ี 4.5 เรื่อง พิจารณารับโอนครุภัณฑ์จากส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  เชญิ
นายกเทศมนตรี  หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา เชิญครับ 
น.ส.ฐิตาภรณ์  ดูแก้ว -เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่
หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ที่                                        
   ชร 0009.5/ว20704  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2564  เรื่อง การด าเนินงานโครงการบูรณา
   การสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย  ด้วยจังหวัดเชียงราย จะด าเนินโครงการบูรณาการ            
                      สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลักยกระดับการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ เพ่ือ     
                    ป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรม การบริหารจัดการ    
             พ้ืนที่การเกษตรและวัสดุทางการเกษตรเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน กิจกรรมย่อยสนับสนุน     
   เครื่องอัดก้อนฟางเพ่ือบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป้าหมายด าเนินการใน    
       กลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงราย จ านวน 8 กลุ่ม ซึ่งตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน กลุ่ม      
        วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าการเกษตรต าบลเชียงเคี่ยน  เป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 3 จะได้รับเครื่อง       
           อัดก้อนฟาง จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งเมื่อส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายด าเนินการจัดซื้อจัด    
         จ้างแล้วเสร็จ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องโอนพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งาน   
       ได ้ ให้กับส่วนราชการที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
   สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  และจังหวัดเชียงรายได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การ     
   ด าเนินงานโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ        
                      โครงการฯ และเกิดประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เมื่อด าเนินงานโครงการฯ แล้ว     
            เสร็จ จะขอด าเนินการโอนครุภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานเทศบาลฯ เป็นผู้บริหารจัดการ         
                      ครุภัณฑ์ ทั้งนี้หากหน่วยงานเทศบาลไม่ข้อข้องในการรับโอนครุภัณฑ์ ขอความกรุณาแจ้ง        
                      ให้จังหวัดเชียงรายรับทราบ และตามที่บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 ได้ด าเนินโครงการเกี่ยวกับ     
            หยุดเผาเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยมีท่านนายอ าเภอเทิงมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการ     
     ดังกล่าวเกษตรอ าเภอเทิงได้น าเข้าไปประกวดที่จังหวัด และได้รับรางวัลชมเชยมาจึงได้รับ   
    การสนับสนุนเครื่องอัดฟางมา จ านวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องใหม่ ราคาอยู่ที่ 277,000.-     
    บาท แต่ต้องรับโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน มีหน้าที่ในการจัดการดูแล  
   รักษา และถ้าเม่ือสภาได้มีมติเห็นชอบในการรับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของเทศบาลแล้ว
   บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 ก็จะมาขอยืมใช้โดยท าการดูแลรักษาเอง แต่ถ้าหากบ้านโป่งช้าง หมู่   
                    ที่ 6 หยุดการด าเนินกิจการก็จะต้องคืนให้กับเทศบาล และกลุ่มอ่ืนหรือหมู่บ้านอ่ืนก็       
                     สามารถจะมายืมใช้ได้คะ ขอบคุณคะ          นายจ านงค์... 
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นายจ านงค์  บุญยอด   -เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการรับโอน     
รองประธานสภาฯ ครุภัณฑ์จากหน่วยงานอื่น เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป 
เลขานุการสภาฯ บทเฉพาะกาล  มาตรา 122 กล่าวว่าให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ. 2535   และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และ
ข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
อ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ   ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553 บททั่วไป ข้อ 9 กล่าวว่า ในกรณีที่มีผู้
อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ  อันเกี่ยว 
กับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2560  ซึ่ง
ไม่ได้ก าหนดเรื่องการรับมอบพัสดุจากผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ  จึงอาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ 9 มาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยไม่ขัดหรือแย้ง 
ซึ่งการรับโอนครุภัณฑ์จากหน่วยงานหรือผู้บริจาคให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาครับ 
ผมขอเพ่ิมเติมรายละเอียดการรับโอนครุภัณฑ์จากส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ใน
เรื่องรายละเอียดของครุภัณฑ์ เครื่องอัดก้อนฟาง ที่จะได้รับจ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 277,000.- บาท มีรายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้ 
-เครื่องอัดก้อนฟางหรือหญ้าแห้งชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ ชนิดชุดมัดแบบใช้เชือก เป็น
ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องมีอะไหล่แพร่หลายในท้องตลาด 
-ลักษณะฟ่อนฟาง/หญ้า ที่อัดได้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 32 x 42 เซนติเมตร 
-ความยาวของท่อนฟาง/หญ้า สามารถปรับได้ตั้งแต่ 30 เซนติเมตร ขึ้นไป 
-สามารถอัดฟางข้าวได้ไม่น้อยกว่า 15-28 กิโลกรัม หรืออัดหญ้าแห้งได้ไม่น้อยกว่า 15-30 
กิโลกรัม 
-มีความกว้างของช่องเก็บหญ้าไม่น้อยกว่า 127 เซนติเมตร 
-เครื่องอัดก้อนฟางแบบอัตโนมัติ (ไม่ต้องใช้คนเขี่ยฟางเข้าและมัดเชือกเองได้) 
-มีตัวนับฟ่อนหญ้าที่อัดได้ติดมาพร้อมเครื่องอัดฟาง 
 
 

นายบุญมี... 
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นายบุญมี  ใจอ้าย -ส าหรับครุภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อสภามีมติเห็นชอบแล้ว ครุภัณฑ์ก็จะเป็นของเทศบาล และให้
นายกเทศมนตรี  บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 ยืมไปใช้ก่อน  ดังนั้น จึงขอมติเห็นชอบจากสภาในการรับโอน             
                      ครุภัณฑ์เครื่องอัดก้อนฟาง จากส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายให้เป็นกรรมสิทธิ์ ของ     
                      เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ขอบคุณครับ  
นายจ านงค์  บุญยอด   -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ -อภิปรายกันพอสมควรแล้ว เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  

จึงขอมติที่ประชุมสภาว่าจะเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์ เครื่องอัดก้อนฟาง จากส านักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงรายให้เป็นกรรมสิทธิ์ ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน หรือไม ่เชิญครับ 

มติที่ประชุม  -ยกมือมีมติเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์  เครื่องอัดก้อนฟาง  จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน         
                      277,000.- บาท จากส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
   - เห็นชอบ  จ านวน  10   เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -   เสียง 
   - งดออกเสียง  จ านวน   1   เสียง 
   - ลาประชุม  จ านวน    1 คน  
 
รองประธานสภาฯ -สั่งพักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00  น.  

และก าหนดเริ่มประชุมต่อเวลา  13.00  น. 
ที่ประชุม  -รับทราบ  
        

เวลา 13.00 น.  ได้เวลาประชุมสภาฯ 
 

 4.6 เรื่อง พิจารณาเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน    
           จังหวัดเชียงราย  จ านวน 5 โครงการ 

4.6.1 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. แม่น้ าพุง หมู่ที่ 5 
4.6.2 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. แม่น้ าพุง หมู่ที่ 12 
4.6.3 โครงการขุดลอกแม่น้ าพุงพื้นที่บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 เชื่อมฝายร่องเปา 

ต าบลดอยลาน 
4.6.4 โครงการถนนลาดยางเลียบคันคลองส่งน้ าฝั่งซ้ายระหว่างต าบลเชียงเคี่ยน 

หมู่ 4,5,7,9 เชื่อมต าบลดอยลาน 
4.6.5 โครงการก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ ซอย 1 ข้ึนถึงพ้ืนที่ป่าชุมชน 

(แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) หมู่ที่ 8 ต าบลเชียงเคี่ยน เชื่อมต าบลปล้อง 
นายจ านงค์  บุญยอด   -ต่อไปเป็นเรื่อง พิจารณาเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหาร
รองประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดเชียงราย จ านวน 5 โครงการ 

4.6.1 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. แม่น้ าพุง หมู่ที่ 5 
4.6.2 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. แม่น้ าพุง หมู่ที่ 12 
4.6.3 โครงการขุดลอกแม่น้ าพุงพ้ืนที่บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 เชื่อมฝายร่องเปา ต าบล

ดอยลาน 
4.6.4 โครงการถนนลาดยางเลียบคันคลองส่งน้ าฝั่งซ้ายระหว่างต าบลเชียงเคี่ยน หมู่ 

4,5,7,9 เชื่อมต าบลดอยลาน 
 

4.6.5 โครงการ… 
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4.6.5 โครงการก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ ซอย 1 ขึ้นถึงพ้ืนที่ป่าชุมชน (แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) หมู่ที่ 8 ต าบลเชียงเคี่ยน เชื่อมต าบลปล้อง 
 
นายบุญมี  ใจอ้าย -ตามระเบียบวาระท่ี 4.6 กระผมขอชี้แจง  
นายกเทศมนตรี  วาระท่ี 4.6.1 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. แม่น้ าพุง หมู่ที่ 5  

วาระท่ี 4.6.2 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. แม่น้ าพุง หมู่ที่ 12 และ 
วาระที่ 4.6.3 โครงการขุดลอกแม่น้ าพุงพ้ืนที่บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 เชื่อมฝายร่องเปา 
ต าบลดอยลาน 
โดยโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. แม่น้ าพุง หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 12 จากบ้านสันทราย
ถึงฝายร่องเปาต าบลป่าแงะ  และโครงการขุดลอกแม่น้ าพุงพ้ืนที่บ้านสันทราย หมู่ที่ 9    
เชื่อมฝายร่องเปา ต าบลดอยลาน  ตามที่เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้ประสานไปยัง    
เทศบาลต าบลป่าแงะและได้รับการอนุมัติ แต่ยังคงเหลือของเทศบาลต าบลดอยลานและ
เชียงเคี่ยนที่ยังไม่พร้อมทางด้านเอกสาร ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลป่าแงะได้แจ้งมา      
ดังนั้น  จึงขอเสนอมายังสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดส่งโครงการเสนอ     
ขอรับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เชิญกองช่างชี้แจง                                                                                                                                                                                         
รายละเอียดว่าได้ ด าเนินการจัดท าโครงการไปถึงขั้นตอนไหน เชิญครับ 

นายณภัทรศกร เรืองฤทธิ ์-ในขณะนี้โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล.  แม่น้ าพุง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12 และ     
นายช่างโยธา ชง. โครงการขุดลอกแม่น้ าพุงพ้ืนที่บ้านสันทราย หมู่ที่ 9  เชื่อมฝายร่องเปา ต าบลดอยลาน                     
   อยู่ในขั้นตอนรอเอกสาร MOU จากเทศบาลต าบลป่าแงะ จากที่ได้มีการขุดลอกล าน้ าพุง 
   ที่ผ่านมาท าถึงแค่บ้านสารภี หมู่ที่ 5 ระยะทาง 10 กิโลเมตร และขุดแค่ด้านเดียว ลึก 1  
   เมตร กว้าง 4 เมตร แต่โครงการที่จะของบประมาณเป็นการขุดทั้งล าน้ าคือ ลึก 2 เมตร   
     กว้างเฉลี่ย 10-70 เมตร 
นายจ านงค์  บุญยอด   -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  

จึงขอมติจากที่ประชุมสภาว่าจะเห็นชอบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ        
4.6.1 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. แม่น้ าพุง หมู่ที่ 5  จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายหรือไม่ เชิญครับ 

มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติ เห็นชอบการ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                                                                                                                                                       
4.6.1 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. แม่น้ าพุง หมู่ที่ 5  จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 

รับรอง   จ านวน   10   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    1 คน 
 
 
 

 
นายจ านงค์... 
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นายจ านงค์  บุญยอด   -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม  

จึงขอมติจากที่ประชุมสภาว่าจะเห็นชอบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ        
4.6.2 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. แม่น้ าพุง หมู่ที่ 12 จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายหรือไม่ เชิญครับ 

มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติ เห็นชอบการ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                                                                                                                                                       
4.6.2 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. แม่น้ าพุง หมู่ที่ 12 จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 

รับรอง   จ านวน   10   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    1 คน 
 
นายจ านงค์  บุญยอด   -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม  

จึงขอมติจากที่ประชุมสภาว่าจะเห็นชอบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ        
4.6.3 โครงการขุดลอกแม่น้ าพุงพื้นที่บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 เชื่อมฝายร่องเปา ต าบล
ดอยลานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรือไม่ เชิญครับ 

มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติ เห็นชอบการ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                                                                                                                                                       
4.6.3 โครงการขุดลอกแม่น้ าพุงพื้นที่บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 เชื่อมฝายร่องเปา ต าบล
ดอยลานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 

รับรอง   จ านวน   10   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    1 คน 
 
นายจ านงค์  บุญยอด   -ต่อไปเป็นเรื่อง พิจารณาเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหาร
รองประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดเชียงราย  

วาระที่ 4.6.4 โครงการถนนลาดยางเลียบคันคลองส่งน้ าฝั่งซ้ายระหว่างต าบลเชียงเคี่ยน      
หมู่ 4,5,7,9 เชื่อมต าบลดอยลาน 
วาระท่ี 4.6.5 โครงการก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ ซอย 1 ขึ้นถึงพ้ืนที่ป่าชุมชน (แหล่ง

 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) หมู่ที่ 8 ต าบลเชียงเคี่ยน เชื่อมต าบลปล้อง 
   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
นายบุญมี  ใจอ้าย -โครงการถนนลาดยางเลียบคันคลองส่งน้ าฝั่งซ้ายระหว่างต าบลเชียงเคี่ยน หมู่ 4,  5, 7,9 
นายกเทศมนตรี  เชื่อมต าบลดอยลาน จากฝายร่องเปาถึงบ้านสันทราย หมู่ที่ 9  ระยะทาง 10 กิโลเมตร        

และโครงการก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ ซอย 1 ขึ้นถึงพ้ืนที่ป่าชุมชน (แหล่งท่องเที่ยว 
 เชิงนิเวศ) หมู่ที่ 8 ต าบลเชียงเคี่ยน เชื่อมต าบลปล้อง  ซึ่งทั้ง 2 สายทางเป็นเส้นทางที่
 ส าคัญเพราะเป็นเส้นทางที่เกษตรกรใช้สัญจรและใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร และจาก
 การที่ได้ โทรสอบถามจากท่าน ส.จ.บุญตัน  เสนค า  เรื่องการขอโครงการที่เกินศักยภาพ 

 

ของเทศบาล... 
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ของเทศบาลเกี่ยวกับถนน ได้รับค าตอบว่าถ้าเป็นถนนระหว่างต าบลสามารถขอ

 งบประมาณได้   ซึ่งเทศบาลได้ตรวจสอบดู  แล้วมจี านวน 2 สายทาง คือ  
1.โครงการถนนลาดยางเลียบคันคลองส่งน้ าฝั่งซ้ายระหว่างต าบลเชียงเคี่ยน หมู่ 4,5,7,9 

 เชื่อมต าบลดอยลาน 
2.โครงการก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ ซอย 1 ขึ้นถึงพ้ืนที่ป่าชุมชน (แหล่งท่องเที่ยว

 เชิงนิเวศ) หมู่ที่ 8 ต าบลเชียงเคี่ยน เชื่อมต าบลปล้อง 
ซึ่งเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน จะจัดท าโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงเสนอมายังสภาเพ่ือพิจารณามีมติให้ความเห็นชอบ

 หากมีความต้องการให้ของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 ขอบคุณครับ 

นายจ านงค์  บุญยอด   -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ  
นายฤทธิ์  จินดาค า -ผมเห็นด้วยครับกับโครงการดังกล่าว  เพราะถือเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ประชาชนได้  
ส.ท. เขต 2 ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งการเดินทางสัญจรระหว่างต าบลสะดวก หรือแม้แต่การขนส่ง

พืชผลทางการเกษตรก็ดี เป็นโครงการที่ดีมากๆ เลยครับ 
นายจ านงค์  บุญยอด   -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ  
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการทั้ง 2 โครงการ ผมเห็นด้วยครับ 
ส.ท. เขต 1 เพราะว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ได้เคยขอรถจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมาท าถนน

หมู่ที่ 8 ขึ้นป่าชุมชน ท าให้ถนนมีความกว้างขึ้นแต่ขณะนี้ถนนช ารุด และถ้าหากเทศบาล
ได้จัดท าโครงการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ผมก็เห็นด้วยครับ  

นายโชติ  วัฒนา  -โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรทั้ง 2 โครงการ ผมก็เห็นด้วยครับกับการขอ      
ส.ท. เขต 1   งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพราะจากที่ผ่านมาไม่        
       สามารถด าเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากได้รับแจ้งว่าเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนถ้าท าได้ผมก็เห็น         
   ด้วยเป็นอย่างมากครับ ขอบคุณครับ 
นายบุญมี  ใจอ้าย -เกี่ยวกับพ้ืนที่ป่าสงวน เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้จัดท าหนังสือขออนุญาตเข้าท า
นายกเทศมนตรี   ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า หมู่ 3, 8, 10, 11 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ  โดยท าไปที่หน่วยงาน    
   ส านักงานป่าไม้ซึ่งทางอ าเภอเทิงได้แจ้งมา และเพ่ือไม่ให้เสียโอกาสเทศบาลจึงได้จัดท า      
   หนังสือเข้าไปขออนุญาตไว้ เพ่ือรองรับการจัดท าโครงการต่างๆ และเพ่ือให้เกิดความ       
   ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้การ    
   สนับสนุนและเห็นชอบกับโครงการที่เสนอ  
นายจ านงค์  บุญยอด   -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  

จึงขอมติจากที่ประชุมสภาว่าจะเห็นชอบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ        
4.6.4 โครงการถนนลาดยางเลียบคันคลองส่งน้ าฝั่งซ้ายระหว่างต าบลเชียงเคี่ยน หมู่ 
4,5,7,9 เชื่อมต าบลดอยลาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรือไม่ เชิญครับ 
 

 

มติ.. 
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มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติ เห็นชอบการ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                                                                                                                                                       

4.6.4 โครงการถนนลาดยางเลียบคันคลองส่งน้ าฝั่งซ้ายระหว่างต าบลเชียงเคี่ยน หมู่ 
4,5,7,9 เชื่อมต าบลดอยลาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียง   ดังนี้ 

รับรอง   จ านวน   10   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    1 คน 
 
นายจ านงค์  บุญยอด   -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม  

จึงขอมติจากที่ประชุมสภาว่าจะเห็นชอบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ        
4.6.5 โครงการก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ ซอย 1 ขึ้นถึงพื้นที่ป่าชุมชน (แหล่ง
 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) หมู่ที่ 8 ต าบลเชียงเคี่ยน เชื่อมต าบลปล้อง จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายหรือไม่ เชิญครับ 

มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติ เห็นชอบการ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                                                                                                                                                       
4.6.5 โครงการก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ ซอย 1 ขึ้นถึงพื้นที่ป่าชุมชน (แหล่ง
 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) หมู่ที่ 8 ต าบลเชียงเคี่ยน เชื่อมต าบลปล้อง จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 

รับรอง   จ านวน   10   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    1 คน 
 
ระเบียบวาระท่ี   5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายจ านงค์  บุญยอด -ต่อไปเป็นวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม ่เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เชิญครับ  
นายบุญมี  ใจอ้าย  -5.1 เรื่อง การจัดซื้อเครื่องอัดก้อนไฮโดริค (เครื่องอัดขยะ) 
นายกเทศมนตรี  เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนจะด าเนินการจัดซื้อเครื่องอัดก้อนไฮโดริค (เครื่องอัดขยะ) และ                                                 
   ขณะนี้ได้มีผู้มายื่นเสนอราคา จ านวน 3 ร้าน มีราคาดังนี้ 

1) 120,000.- บาท 
2) 130,000.- บาท 
3) 150,000.- บาท 
ซึ่งเทศบาลได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อไว้ 120,000.- บาท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการในเรื่องนี้ จ านวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง 
คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจรับ ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ 

นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ขอน าเรียนว่าในขณะนี้การจัดซื้อเครื่องอัดก้อนไฮโดริค (เครื่องอัดขยะ) อยู่ในขั้นตอน           
ปลัดเทศบาลฯ      กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาในการอนุมัติงบประมาณ       
             จ านวน 120,000.- บาท เรียบร้อย และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง        
               

และ... 
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 และต่อรองราคาเพ่ือเสนอท่านนายกเทศมนตรี  เทศบาลอาจไปหาข้อมูลหรือสืบราคา          
 จากเทศบาลต าบลป่าแงะได้เพราะว่าเคยจัดซื้อมาก่อน หรือหาข้อมูลจากร้านอ่ืนๆ                  
 เพ่ิมเติมได้ เพ่ือน ามาพิจารณาในการต่อรองราคาอาจต่อรองราคาให้ต่ ากว่านี้ก็ได้ครับ 
นายบุญมี  ใจอ้าย -ในเมื่อมีผู้เสนอราคามา เทศบาลจะได้ไปสืบราคาจากที่อ่ืนดูก่อน หากราคาจะเป็น 
นายกเทศมนตรี   อย่างไรจะได้ต่อรองกันอีกครั้ง และจะได้ดูด้วยว่าเป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องหรือไม่ 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
นายจ านงค์  บุญยอด -มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม ่เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เชิญครับ  
นายบุญมี  ใจอ้าย -เรื่อง การด าเนินงานในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นายกเทศมนตรี  ขอเชิญปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -การด าเนินงานในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้ตั้ง
ปลัดเทศบาล  งบประมาณไว้ และที่ได้มีการโอนเพิ่มทุกโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จะได้ท า  
   ทั้งหมดทุกโครงการ และจะเรียนเพ่ือทราบว่าในขณะนี้เงินงบประมาณที่เทศบาลได้ตั้งไว้ 
   กับงบประมาณที่เทศบาลได้รับจัดสรรมาถือว่ามีงบประมาณที่ใกล้เคียงกับที่ประมาณการ
   ไว้ 
นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ -กระผมขอเรียนสอบถามครับ ในเรื่องโครงการในเทศบัญญัติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่แต่ 
ส.ท. เขต 1  ละหมู่บ้านได้ไม่ทราบว่ามีระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการอย่างไรบ้างครับ  
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -งบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปลัดเทศบาล  ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ มีดังนี ้
   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. 6 บ้านสันทราย หมู่ที่ 9  

จ านวน 150,000 บาท  จะท าในช่วงเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2565 
2. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 บ้านสันปูเลย หมู่ท่ี 4 
จ านวน 150,000 บาท  จะท าในช่วงเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2565 
3. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านก๊อใต้ หมู่ท่ี 11 
จ านวน 200,000 บาท  จะท าในช่วงเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2565 
4. โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลส์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สันชุม หมู่ท่ี 12 
จ านวน 202,000 บาท  จะท าในช่วงเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2565 
แต่นอกเหนือจากนี้ที่ไม่ได้อยู่ในเทศบัญญัติและใช้เงินสะสม ถ้าสภาพิจารณาเดือน         

 พฤศจิกายน 2564 อาจจะได้ท าในเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 ไม่เกินเดือน เมษายน     
 2565 จึงขอน าเรียนเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 

นายจ านงค์  บุญยอด -มีผู้ใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ อภิปรายมาพอสมควร และไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม  จึงขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
 
ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา  14.00  น. 
 

                            (ลงชื่อ)       กติติพงษ์  โยนิจ      ผู้จดบันทึกการประชุม 
                    (นายกิตตพิงษ์  โยนิจ) 

                      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
 

คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมฯ ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่    1  กันยายน   2564            . 
 

 
(ลงชื่อ)       โชติ  วัฒนา  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                        (นายโชติ  วัฒนา) 
 

(ลงชื่อ)   เมธาสิทธิ์  อินชนะ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ) 

 
(ลงชื่อ)     บุญมี  สุวรรณะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                      (นายบุญมี  สุวรรณะ)  
 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2564  ครั้งท่ี 3 
ลงวันที่  27  สิงหาคม  2564  และได้ตรวจรับรองแล้วในการประชุมสมัย วิสามัญ  สมัยท่ี 2/2564 
ครั้งที ่1  ในวันที่  27 กันยายน 2564 
 

  
  (ลงชื่อ)         มานพ  ใจกุล  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                     (นายมานพ  ใจกุล) 
                     ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


