-1รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2563
วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

1. ผู้มาประชุม
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายจักรี

พาจรทิศ

ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

จักรี พาจรทิศ

2

นายจรูญ

ธาตุอินจันทร์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

จรูญ ธาตุอินจันทร์

3

นายสมชาย พากดวงใจ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

สมชาย พากดวงใจ

4

นายอำพล ภูธรใจ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

อำพล ภูธรใจ

5

นายสมศักดิ์ พานวนเศษ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

สมศักดิ์ พานวนเศษ

6

นางอุไรวรรณ พรหมรังษีแสง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

อุไรวรรณ พรหมรังษีแสง

7

นายพิชัย

พ่วงโชติ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

พิชัย พ่วงโชติ

8

นายพินิจ

ธิยาม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

พินิจ ธิยาม

9

นายจอมศักดิ์ โปธิปัน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

จอมศักดิ์ โปธิปัน

หมอยาดี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

อุดม หมอยาดี

11 นายศุภกฤษ พิลัยหล้า

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

ศุภกฤษ พิลัยหล้า

12 นายศรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

ศรี ใจแสง

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

กัลยา มีรักษ์

10 นายอุดม

ใจแสง

13 นางกัลยา มีรักษ์
2. ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่ม-ี

หมายเหตุ

-23. ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายธัญญา ภาวะเดช

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง

ธัญญา ภาวะเดช

2

นายอุดม

รองนายกเทศมนตรีฯ

อุดม พวงเงินมาก

3

น.ส. ภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์

รองนายกเทศมนตรีฯ

ภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์

4

นางปภาภัทร พากดวงใจ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

ปภาภัทร พากดวงใจ

5

นายสมาน โพธิยา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

สมาน โพธิยา

6

นางสาวชนรัฎฐ์ พรสกุลรุ่งโรจน์

ผู้อำนวยการกองศึกษา

ชนรัฎฐ์ พรสกุลรุ่งโรจน์

7

น.ส.ชฎาพร ปินตาเสน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชฎาพร ปินตาเสน

8

น.ส.จิราพร วรรณกิตร์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จิราพร วรรณกิตร์

9

นายสมชาติ วงศ์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง

สมชาติ วงศ์ตาคำ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สุพรรษา สารีอินทร์

พวงเงินมาก

10 น.ส.สุพรรษา สารีอินทร์

หมาย
เหตุ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายจักรี พาจรทิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ป่าป้อง เข้าสู่ห้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ประธานสภาฯ

- กราบสวัสดีท่านผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่ าน
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม ขณะนี้ที่ประชุมมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง เข้าร่วมประชุมครบ 12 ท่านซึ่งก็ถือครบ
องค์ ป ระชุ ม แล้ ว ก่ อนอื ่ นในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบลป่ าป้ อ ง
ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ในการประชุม
สภาท้องถิ่น ผู้มีสิทธิอภิปรายหรือซักถามในที่ประชุมสภาได้กำหนดสิทธิให้
เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเท่านั้น นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ถือ
ว่าเป็นผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ไม่มีสิทธิในการซักถามหรือให้
ความเห็นใดใด กระผมขออนุญาตในโอกาสนี้ เพื่อทำความเข้าใจและไม่ให้มีข้อ
ครหาว่าการประชุมสภาท้องถิ่นไม่ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นได้
ชี้แจง หรือซักถามปัญหา ต่อไปกระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล

-3ตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่
14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง โดยเข้า
สู่ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งการตัดต้นไม้ในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง
ได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ตาม หนังสือเทศบาล
ตำบลป่าป้อง ที่ ชม 59603/405 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
แจ้งการตัดต้นไม้ในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง รายละเอียด ดังนี้ ด้วย
เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ งบประมาณปี พ.ศ.2563 โครงการขยายผลการจัดตั้ง ศูน ย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร
ความยาว 20.00 เมตร ความสูง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อย
กว่ า 200.00 เมตร จำนวนเงิ น 1,000,000.00 บาท ผ่ า นทาง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และได้
ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ตามสัญญา
จ้างเลขที่ 26/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด
ธีรพจน์ การโยธา จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 920,000.00 บาท เพื่อให้
การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.) เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย เทศบาลตำบลป่ า ป้ อ ง มี ค วาม
จำเป็นต้องตัดต้นไม้ จำนวน 4 ต้น ที่กีดขวางตัวอาคารและเพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดความเสียหายกับตัวอาคารดังกล่าวฯ นั้น
ดังนั้นเทศบาลตำบลป่าป้อง จึงได้แจ้งมายังประธานสภาเทศบาล
เพื่อนำแจ้งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้องทราบ

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 25623
(เอกสารหมายเลข 1)

ประธานสภาฯ

ตามที่คุณกัลยา มีรักษ์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้
จัดทำและส่งสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น
มี สมาชิ กสภาเทศบาลตำบลป่ าป้ องท่ านใด มี ความประสงค์ จะแก้ ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อความใดใดขอรายงานการประชุมในที่ประชุมหรือไม่

-4หากไม่มีผู้ใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง กระผมขอ
ประกาศว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563
ที่ประชุม

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องสมั ย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
(รับรองจำนวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาเทศบาลฯ)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่า ยเป็น รายการใหม่
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้านดวงดี ซอย 6 (บ้านพ่อดี) ) งบประมาณจำนวน 60,000.บาท (เอกสารหมายเลข 2)

ประธานสภาฯ

- ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ

- นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ัณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หมู ่ ท ี ่ 6 บ้ า นดวงดี ซอย 6 (บ้ า นพ่ อ ดี ) )
งบประมาณจำนวน 60,000.- บาท

นายกเทศมนตรีฯ

เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ ก หมู ่ ท ี ่ 6 บ้ า นดวงดี ซอย 6 (บ้ า นพ่ อ ดี ) ) งบประมาณจำนวน
60,000.- บาท

-5เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
ข้าพเจ้า นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6 บ้านดวงดี ซอย 6 (บ้านพ่อ ดี) ) งบประมาณจำนวน 60,000.- บาท
ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศใช้ แผนพัฒ นาท้ องถิ ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจะดำเนินการโครงการใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้า งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ซอย 6 (บ้านพ่อดี)เป็นเงินจำนวน 60,000.00
บาท โดยจะต้องโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ดังนี้
เพื่อโอนลดจาก แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารทั่วไป
หมวดค่า ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึ ก อบรมสั ม มนาทั ศนศึ กษาดู ง าน
งบประมาณตั้ งไว้ 200,000.00 บาท งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน
200,000.00บาท โอนลดจำนวน 60,000.00 บาท คงเหลือหลังโอน
140,000.00 บาท
เพื่อโอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดค่ า ที ่ ด ิ น และสิ ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ ่ ง สาธารณู ปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ซอย 6 (บ้าน
พ่อดี) ความยาว 33.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.00
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 99.00ตารางเมตร งบประมาณ 60,000.00 บาท
รายละเอียดรูปแบบและรายการของกองช่างเทศบาลตำบลป่าป้อง ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

-6เหตุผล
เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธ ี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ดังนั้น จึงขอเสนอญัต ติ เรื่อง ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ซอย 6 (บ้านพ่อดี) )
งบประมาณ 60,000.00 บาทต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องเพื่อ
พิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ

สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดวงดี หมู่ที่ 6
ซอย 6 (บ้านพ่อดี)) งบประมาณ 60,000.00 บาท โปรดกรุณายกมือ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ ใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก
บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ซอย 6 (บ้านพ่อดี) ) งบประมาณ 60,000.00 บาท
(อนุมัติ 11 ท่าน, ไม่อนุมัติ ไม่มี, ประธานสภางดออกเสียง)
3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการถมดินบริเวณที่ดินของเทศบาล
ตำบลป่าป้อง (เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) บ้านดวงดี หมู่ที่
6 ) งบประมาณจำนวน 122,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 3)

ประธานสภาฯ

- ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ

- นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543

-7ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ัณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ประธานสภาฯ

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการถมดิน
บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง (เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา) บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 งบประมาณจำนวน 122,000.- บาท

นายกเทศมนตรีฯ

เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการถมดินบริเวณที่ดินของเทศบาล
ตำบลป่าป้อง (เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 )
งบประมาณจำนวน 122,000.- บาท
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
ข้าพเจ้า นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการถมดินบริเวณที่ดินของเทศบาล
ตำบลป่าป้อง (เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่ นสร้างปัญญา) บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 )
งบประมาณจำนวน 122,000.- บาท ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน
170,000.00 บาทเป็นงบประมาณสำหรับการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจำนวน 4 ฐานตามแบบแปลนกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ ่ น ซึ ่ ง เทศบาลตำบลป่ า ป้ อ งได้ ขอรับ งบประมาณในการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 6 ตำบล
ป่าป้อง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องถมดินบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาดังกล่าวโดยจะดำเนินการโครงการในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการถมดินบริเวณที่ดินของเทศบาลตำบล
ป่าป้อง(เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) หมู่ที่ 6 บ้านดวงดี เงิน
จำนวน 122,000.00 บาท โดยจะต้องโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ดังนี้

-8เพื่อโอนลดจาก แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารทั่วไป
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึ ก อบรมสั ม มนาทั ศนศึ กษาดู ง าน
งบประมาณตั ้ ง ไว้ 200,000.00 บาท งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน
140,000.00 บาท โอนลดจำนวน 122,000.00 บาท คงเหลือหลัง
โอน 18,000.00 บาท
เพื่อโอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าถมดิน โครงการถมดินบริเวณ
ที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง(เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) หมู่ที่
6 บ้านดวงดี จำนวนดินลูกรัง 600.00 ลูกบาศ์เมตร (พื้นที่ 625 ตาราง
เมตร ถมสู ง เฉลี ่ ย 0.70 - 0.80) งบประมาณ 122,000.00 บาท
รายละเอียดรูปแบบและรายการของกองช่างเทศบาลตำบลป่าป้อง ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
เหตุผล
เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธ ี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
ดังนั้น จึงขอเสนอญัต ติ เรื่อง ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการ
ถมดินบริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง(เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา) หมู่ที่ 6 บ้านดวงดี จำนวนเงินงบประมาณ 122,000.00
บาท ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องเพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ

สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(โครงการถมดินบริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง (เพื่อก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา) บ้านดวงดี หมู่ที่ 6) งบประมาณจำนวน 122,000.บาท โปรดกรุณายกมือ

-9มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการถมดินบริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง
(เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ) งบประมาณ
จำนวน 122,000.- บาท (อนุมัติ 11 ท่าน, ไม่อนุมัติ ไม่มี, ประธานสภา
งดออกเสียง)
3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่ า ครุ ภ ัณ ฑ์ ครุ ภ ั ณ ฑ์ อ ื ่ น ค่ า จั ด ซื ้ อ สัญ ญาณเตื อ นจราจร (ไฟ
กระพริบ) จำนวน 11 ตัว งบประมาณจำนวน 76,450 บาท (เอกสาร
หมายเลข 4)

ประธานสภาฯ

- ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ

- นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ัณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ค่าจัดซื้อสัญญาณ
เตือนจราจร (ไฟกระพริบ) จำนวน 11 ตัว งบประมาณจำนวน 76,450
บาท

นายกเทศมนตรีฯ

เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ค่าจัดซื้อสัญญาณเตือนจราจร (ไฟ
กระพริบ) จำนวน 11 ตัว งบประมาณจำนวน 76,450 บาท
ข้าพเจ้า นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

-10หลักการ
ตามที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2562 เป็นต้นมานั้น บัดนี้มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 1 รายการ
-ค่าจัดซื้อสัญญาณเตือนจราจร (ไฟกระพริบ) จำนวน 76,450 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณเตือนจราจร (ไฟกระพริบ)
จำนวน 11 จุด ๆ ละ 6,950 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวนหลอด LED: 170 ดวง
2) ขนาดโคม 300 มม.
3) ตัวเลนส์ใส
4) กำลังไฟ 10 W
5) แบตเตอรี่ 12V
6) ระยะมองเห็นไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร
7) อัตราการกระพริบของไฟ จำนวน 60 ครั้ง/นาที
8) สำรองไฟได้ 48 ชั่วโมง
- จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้
รายการที่ 1 โอนลดจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริห าร
ทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาทัศน
ศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 18,000 บาท โอน
ลด 18,000 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท
เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น ค่าจัดซื้อสัญญาณเตือนจราจร (ไฟกระพริบ) งบประมาณตั้งไว้
0 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0 บาท โอนเพิ่ม 18,000 บาท
คงเหลือหลังโอน 18,000 บาท
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นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบ ัต ิราชการที ่ ไม่เ ข้ าลั ก ษณะหมวดรายจ่ ายอื ่น ๆ
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ ตั้งไว้ 100,000
บาท คงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท โอนลด 58,450 บาท
เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น ค่าจัดซื้อสัญญาณเตือนจราจร (ไฟกระพริบ) งบประมาณตั้งไว้
0 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 18,000 บาท โอนเพิ่ม 58,450
บาท คงเหลือหลังโอน 76,450 บาท
รวมโอนตั้งเป็นรายการใหม่จำนวน 76,450 บาท (เจ็ดหมื่นหก
พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เหตุผล
เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธ ี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
ดังนั้น จึงขอเสนอญัต ติ เรื่อง ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว ต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องเพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ

สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้
งบประมาณไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภ ัณ ฑ์ ครุภ ัณ ฑ์ อื่ น
ค่าจัดซื้อสัญญาณเตือนจราจร (ไฟกระพริบ) จำนวน 11 ตัว งบประมาณ
จำนวน 76,450 บาท โปรดกรุณายกมือ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าครุภ ัณฑ์ ครุภ ัณฑ์อื่ น ค่าจัดซื้ อสัญญาณเตื อนจราจร (ไฟกระพริ บ )
จำนวน 11 ตัว งบประมาณจำนวน 76,450 บาท (อนุมัติ 11 ท่าน, ไม่
อนุมัติ ไม่มี, ประธานสภางดออกเสียง)

-123.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึก
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณจำนวน 10,000 บาท (เอกสารหมายเลข
5)
ประธานสภาฯ

- ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ

- นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ัณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่า
จัดซื้อเครื่องบันทึก จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

นายกเทศมนตรีฯ

เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึก
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณจำนวน 10,000 บาท
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
ข้าพเจ้า นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามที ่ เทศบาลตำบลป่ า ป้ อ ง ได้ ป ระกาศใช้ เ ทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมานั้น บัดนี้มีความจำเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1
รายการ ดังนี้
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- ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึก จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกระบบ IP NVR
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เครื่องบันทึกระบบ IP NVR รองรับกล้องได้ 8 กล้อง
2) รองรับความละเอียดของกล้องสูงสุด 50.0 MP*4
3) พร้อมฮาร์ทดิส 2TB
- จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลดจาก แผนงานศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอนุรักษ์
และสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือก่อน
โอน 41,550 บาท โอนลด 10,000 บาท
เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึก งบประมาณตั้งไว้ 0
บาท งบประมาณคงเหลื อก่ อนโอน 0 บาท โอนเพิ่ม 10,000 บาท
คงเหลือหลังโอน 10,000 บาท
รวมโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธ ี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
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รายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องเพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ

สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึก จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณจำนวน
10,000 บาท โปรดกรุณายกมือ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึก จำนวน 1
เครื่อง งบประมาณจำนวน 10,000 บาท (อนุมัติ 11 ท่าน, ไม่อนุมัติ ไม่มี
, ประธานสภางดออกเสียง)
3.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้น
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณจำนวน 5,490 บาท (เอกสารหมายเลข
6)

ประธานสภาฯ

- ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ

- นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ัณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่า
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณจำนวน 5,490 บาท

-15นายกเทศมนตรีฯ

เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้น
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณจำนวน 5,490 บาท
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
ข้าพเจ้า นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ต ั ้ ง แต่ ว ั น ที่
1 ตุ ล าคม 2562 เป็ น ต้ น มานั ้ น บั ด นี ้ ม ี ค วามจำเป็ น ต้ อ งโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1
รายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
- ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้น จำนวน 5,490 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้น
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,490 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้น จำนวน 1 หัวก๊อก
2) ถังน้ำเย็นปั๊มขึ้นรูป
3) ไร้สารตะกั่ว ตัวตู้ด้านหน้าทำจากพลาสติกคุณภาพดี
ทนทานต่อการผุกร่อนใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC
- จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลดจาก แผนงานศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอนุรักษ์
และสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือก่อน
โอน 31,550 บาท โอนลด 5,490 บาท

-16เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้น งบประมาณตั้งไว้ 0 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 0 บาท โอนเพิ่ม 5,490 บาท คงเหลือหลังโอน 5,490 บาท
รวมโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 5,490 บาท (ห้าพันสี่ร้อยเก้า
สิบบาทถ้วน)
เหตุผล
เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธ ี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
ดังนั้น จึงขอเสนอญัต ติ เรื่อง ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องเพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ

สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณจำนวน
5,490 บาท โปรดกรุณายกมือ

มติที่ประชุม

มีมติ อนุมัติ ให้งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้น จำนวน 1
เครื่อง งบประมาณจำนวน 5,490 บาท (อนุมัติ 11 ท่าน, ไม่อนุมัติ ไม่มี,
ประธานสภางดออกเสียง)
3.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อเครื่องชั่ง
น้ำหนักดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณจำนวน 5,500 บาท
(เอกสารหมายเลข 7)

ประธานสภาฯ

- ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม

-17เลขานุการสภาฯ

- นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ัณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไป
ตั ้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ หมวดค่ า ครุ ภ ั ณ ฑ์ ครุ ภ ั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ
การแพทย์ ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ
จำนวน 5,500 บาท

นายกเทศมนตรีฯ

เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก
ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณจำนวน 5,500 บาท
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
ข้าพเจ้า นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามที ่ เทศบาลตำบลป่ า ป้ อ ง ได้ ป ระกาศใช้ เ ทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมานั้น บัดนี้มีความจำเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน
1 รายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
- ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
จำนวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-181) ชั่งได้สูงสุด 150 กิโลกรัม
2) ค่าละเอียด 100 กรัม (0.1 กิโลกรัม)
3) หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ (LCD Display)
4) ชั่งได้ 2 หน่วย คือ กิโลกรัม (kg) และ ปอนด์ (lb)
5) วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายได้ (Body Fat Percentage)
6) วัดเปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกายได้ (Total Body Water)
7) วัดระดับไขมันอวัยวะภายในบริเวณช่องท้องได้ (Visceral Fat)
8) วัดมวลกระดูก และ มวลกล้ามเนื้อได้ (Bone Mass & Muscle Mass)
9) บอกอัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐาน และ อายุเทียบได้
(BMR & Metabolic Age)
10) ปรับโหมดวัดค่าได้สำหรับเด็ก, ผู้ใหญ่ และ นักกีฬา
11) บันทึกข้อมูลส่วนตัวได้ 5 คน
12) มีฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power OFF Function)
13) ใช้ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน
- จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลดจาก แผนงานศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่ น ๆ โครงการอนุรักษ์
และสืบสานวิถีวัฒนธรรม
3 ชาติพันธุ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท
คงเหลือก่อนโอน 20,060 บาท โอนลด 5,500 บาท
เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ค่าจัดซื้อเครื่องชั่ง น้ำหนักดิจิตอล งบประมาณตั้งไว้ 0 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0 บาท โอนเพิ่ม 5,500 บาท คงเหลือ
หลังโอน 5,500 บาท
รวมโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธ ี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน

-19หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
ดังนั้น จึงขอเสนอญัต ติ เรื่อง ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว
เสนอต่อทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องเพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ

สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้
งบประมาณไปตั ้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ หมวดค่ า ครุ ภ ั ณ ฑ์ ครุ ภ ั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจั ดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 1
เครื่อง งบประมาณจำนวน 5,500 บาท โปรดกรุณายกมือ

มติที่ประชุม

มีมติ อนุมัติ ให้งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจั ดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก
ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณจำนวน 5,500 บาท (อนุมัติ 11
ท่าน, ไม่อนุมัติ ไม่มี, ประธานสภางดออกเสียง)
3.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้ นชัก
จำนวน 1 ตู้ งบประมาณจำนวน 7,000 บาท (เอกสารหมายเลข 8)

ประธานสภาฯ

- ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ

- นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ัณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็ น รายการใหม่ห มวดค่าครุภ ัณฑ์ ครุภ ัณฑ์ ส ำนักงาน ค่าจัดซื้อ
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ งบประมาณจำนวน 7,000 บาท
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เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็ นรายการ
ใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
จำนวน 1 ตู้ งบประมาณจำนวน 7,000 บาท
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
ข้าพเจ้า นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามที ่ เทศบาลตำบลป่ า ป้ อ ง ได้ ป ระกาศใช้ เ ทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมานั้น บัดนี้มีความจำเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1
รายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 7,000 บาท
จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,000.- บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ ปรากฏในหน้า 27 ลำดับที่ 10.14.2
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลดจาก แผนงานศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอนุรักษ์
และสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือก่อน
โอน 20,560 บาท โอนลด 7,000 บาท
เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อ
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โอน 0 บาท โอนเพิ่ม 7,000 บาท คงเหลือหลังโอน 7,000 บาท
รวมโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
เหตุผล
เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธ ี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
ดังนั้น จึงขอเสนอญัต ติ เรื่อง ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องเพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ

สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้
งบประมาณไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่า
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ งบประมาณจำนวน 7,000 บาท
โปรดกรุณายกมือ

มติที่ประชุม

มีมติ อนุมัติ ให้งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้
งบประมาณจำนวน 7,000 บาท (อนุ ม ั ต ิ 11 ท่ า น, ไม่ อ นุ ม ั ต ิ ไม่ มี ,
ประธานสภางดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ

- สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มี เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องใดแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ และขอ
ปิดประชุม

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.
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(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางกัลยา มีรักษ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
- คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจอมศักดิ์ โปธิปัน)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายศรี ใจแสง)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมศักดิ์ พานวนเศษ)

สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภานี้แล้ว ในการประชุมสภาเทศบาล
สมัย.................สมัยที่.............ครั้งที่............ประจำปี............วันที่..........เดือน................พ.ศ. ...............
(ลงชื่อ)
(นายจักรี พาจรทิศ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

ผู้รับรองรายงานการประชุม
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