
 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสนัปามวง 
สมัยสามญั  สมัยที่  2  ประจำป  พ.ศ.  2564  

วันที่  13  สิงหาคม  2564 
เวลา  09.00  น. 

ณ  หองประชมุสภาเทศบาลตำบลสนัปามวง 
************************* 

 

ผูมาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายประยูร   กาบออย ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปามวง ประยูร   กาบออย  
2. นายประสิทธิ์  วงคไชยา รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันปามวง ประสิทธิ์  วงคไชยา  
3. นายสมชาติ  วงศปญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 สมชาติ  วงศปญญา  
4. นางรินรดา  เมืองเจียง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 รินรดา  เมืองเจียง  
5. นายสมนึก  กนัทะวงค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 สมนึก  กันทะวงค  
6. นางชญานิษฐ  กันทะวงค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 ชญานิษฐ  กันทะวงค  
7. นายชูชาติ  มหามิตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 1 ชูชาติ มหามิตร  
8. นางนิสิตรา  สายปน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 นิสิตรา  สายปน  
9. นายพงศพันธุ  เหล็กกลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 พงศพันธุ เหล็กกลา  

10. นายจันทร  เครื่องสนุก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 จันทร  เครื่องสนุก  
11. นางพยอม  วงคไชยา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 พยอม  วงคไชยา  
12. นางรุจินา  เบาะสาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงเขต 2 รุจินา  เบาะสาร  

ผูเขารวมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายสมชาย  จนิะ นายกเทศมนตร ี สมชาย  จินะ  
2 นายวิชระ   อินทรีย รองนายกเทศมนตรี วิชระ  อินทรีย  
3 นายทรงศักด์ิ  นันทาทอง รองนายกเทศมนตรี ทรงศักด์ิ  นันทาทอง  
4 นายภาณุพงษ  เลาสัตย เลขานุการนายกเทศมนตร ี ภาณุพงษ  เลาสัตย  
5 นางผองศรี  ปรีชาพงศมิตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี ผองศรี ปรีชาพงศมิตร  
6 นายณทองเดช  ชำนาญยา ปลัดเทศบาลตำบลสันปามวง ณทองเดช  ชำนาญยา เลขานุการสภาฯ 

7 นายดำเนิน  เสนาะสำเนียง หัวหนาสำนักปลัด ดำเนิน  เสนาะสำเนียง  
8 นายเกียรติพันธ  ฟูแสง ผูอำนวยการกองชาง เกียรติพันธ  ฟูแสง  
9 นางศศิวิมล  มลูทาทอง ผูอำนวยการกองคลัง ศศิวิมล  มูลทาทอง  

10 นายศุภกฤต  อัครพรนาคิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศุภกฤต อัครพรนาคิน  
11 นางแสงดาว  ทิพยเนตร เจาพนักงานธุรการ แสงดาว  ทิพยเนตร  
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เปดประชุมเวลา 09. 00  น.  
        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงมาประชุมครบองคประชุม ประธานสภาเทศบาลตำบล 
สันปามวงขึ้นทำหนาที่ประธานที่ประชุมเพ่ือดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆดังนี ้

ระเบยีบวาระที่ 1  ประธานแจงใหทราบ 
ประธานสภาฯ  1.  แจงประกาศสภาเทศบาลตำบลสันปามวง  เรื่อง  การเปดประชุมสภาเทศบาลตำบล        

สันปามวง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำป  2564  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2564 
 2. ขอบคุณคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงทุกทานที่รวมกิจกรรมจิตอาสา

พัฒนาสนามกีฬาหนาสำนักงานเทศบาลตำบลสันปามวง 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  ตามที่  ไดมีการประชุมของเทศบาลตำบลสันปามวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  ประจำป 

พ.ศ. 2564  ในวันที่ 7  มิถุนายน 2564  ตามระเบียบวาระตางๆแลวน้ัน  คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง ไดตรวจรายงานฯแลวไมมีขอสังเกตอ่ืนใด                 
จึงขอช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดรายงานการประชุมใหสมาชิกฯไดรับทราบ(ตามเอกสารที่แนบ) 
สมาชิกฯทานใดขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม  หากไมมีจะไดขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม มติใหการรับรอง 

ระเบยีบวาระที่  3   เรื่องเพื่อดำเนินการ 

  3.1  พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภาฯ  ดวยนายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลสันปามวงพิจารณา  

ใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565                     
เพ่ือใชจายในการพัฒนาเทศบาลตำบลสันปามวงตามแผนพัฒนาทองถิ่น   ตามคำแถลง
งบประมาณ  หลักการและเหตุผล  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติที่แนบทายนี้  และขอเชิญเลขาฯช้ีแจงแนวทาง             
การพิจารณาตามวาระนี ้  

เลขาฯสภาฯ    ในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. 2547  ขอ  45  วรรคสอง  ญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไมไดและในการพิจารณาวาระที่สอง   ใหกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณน้ัน  และขอ  47  วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ใหที่
ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติ วาจะรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติน้ันหรือไม   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ   
พ.ศ. 2565 

นายกเทศมนตรี บัดน้ี ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตำบลสันปามวง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปตอสภาเทศบาลตำบลสันปามวงอีกครั้งหน่ึง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารเทศบาล
ตำบลสันปามวง จึงขอช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนะแนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังน้ี 

 
/สถานการณคลัง... 
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-  สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีสถานะการเงิน  ดังน้ี 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จำนวน 20,599,297.21  บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จำนวน  28,531,926.81  บาท 
1.1.3  เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  5,641,726.55  บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จำนวน 2 โครงการ 
รวม 631,082.00 บาท 
1 .1 .5   รายการกัน เงิน ไว โดยยั งไม ได ก อห น้ี ผู ก พั น  จำนวน  3  โครงการ                          
รวม 241,640.00 บาท  
1.2  เงินกูคงคาง  จำนวน  0.00 บาท 

                    ดวย  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  2565  นี้ไดจัดทำขึ้นตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  ซึ่งจัดทำขึ้นเพ่ือนำมาใชจาย ในการพัฒนาเทศบาลตำบลสันปามวง                
จึงขอ ช้ีแจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565                
ตามรายละเอียดรางเทศบัญญัติที่แนบทาย  และใหหัวหนาสำนักปลัด ผูอำนวยการกองชาง  
ช้ีแจงรายละเอียด รางเทศบัญญัติ และผูอำนวยการกองคลังช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับประมาณ
การรายรับ เปนลำดับตอไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญหัวหนาสำนักปลัดช้ีแจงรายละเอียดรางเทศบัญญั ติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ   พ.ศ. 2565 ตอที่ประชุม ตอไป 

หน.สำนักปลัด    เรียน ประธานสภาฯ คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงและผูเขารวม
ประชุมทุกทาน  ช้ีแจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ                
พ.ศ.2565 แยกตามแผนงานดังน้ี 
1. แผนงานบริหารทั่วไป  งบประมาณ 9,471,440.00 บาท 

1.1 งานบริหารทั่วไป  งบประมาณ 6,004,140.00 บาท 
1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบประมาณ 454,500.00  บาท 
1.3 งานบริหารงานคลัง งบประมาณ 2,742,800.00 บาท 
1.4 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  งบประมาณ 270,000.00 บาท  

   2. แผนงานรักษาความสงบภายใน  งบประมาณ  1,176,300.00 บาท 
   3. แผนงานการศึกษา  งบประมาณ  1,358,800.00 บาท     
   4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณ 815,000.00 บาท 
   5. แผนงานสังคมสงเคราะห  งบประมาณ 770,000.00 บาท 
   6. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุม  งบประมาณ 97,000 บาท 
   7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งบประมาณ 45,000.00 บาท 
   8. แผนงานการเกษตร  งบประมาณ 25,000.00 บาท 
   9. แผนงานงบกลาง  งบประมาณ  9,455,460  บาท    
  รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติที่แนบทาย  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู อำนวยการกองชาง ช้ีแจงรายละเอียดรางเทศบัญญั ติงบประมาณรายจาย                  

ประจำปงบประมาณ   พ.ศ. 2565 ตอที่ประชุมตอไป 
/ผอ.กองชาง… 
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ผอ.กองชาง    เรียน ประธานสภาฯ คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงและผูเขารวมประชุม
ทุกท าน  ช้ีแจงรายละเอียดร างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ                
พ.ศ.2565 แยกตามแผนงานดังน้ี 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบประมาณ  2,786,000.00 บาท 

1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  งบประมาณ 412,000.00 บาท 
1.2  งานกอสราง  งบประมาณ  2,374,000.00 บาท 

รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติที่แนบทาย 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผูอำนวยการกองคลัง ช้ีแจงรายละเอียด รายงานประมาณการรายรับ รายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ตอที่ประชุมตอไป 
ผอ.กองคลัง    เรียน ประธานสภาฯ คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงและผูเขารวมประชุม

ทุกทาน  ช้ีแจงรายละเอียด รายงานประมาณการรายรับ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  
1. รวมหมวดภาษีอาการ ประมาณการ 35,000.00 บาท 
2. รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ประมาณการ 7,700.00 บาท 
3. รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน  ประมาณการ 81,000.00 บาท 
4. รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  ประมาณการ 46,500.00 บาท 
5. รวมหมวดภาษีจัดสรร  ประมาณการ 13,680.00 บาท 
6. รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการ 12,149.00 บาท 
7. รวมทุกหมวด  ประมาณการ  26,000,000.00 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย  สำหรับรายจายนั้นปรากฎตามเอกสารที่แนบทายเชนกัน 
ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใดจะอภิปรายหรือจะสอบถามรายละเอียดใดๆหรือไม    
ที่ประชุม ไมมี 
ประธานสภาฯ  หากไมมี ขอมติที่ประชุมวาจะรับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ      

พ.ศ. 2565  ในวาระที่  1  หรือไม 
ที่ประชุม  มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

ในวาระที่ 1  เห็นชอบจำนวน ...11.. เสยีง  ไมเห็นชอบ….-…. เสยีง  งดออกเสียง….-… เสียง 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมรับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565         

ในวาระที่  1  ครั้งนี้แลว  ตอไปขอใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติตอไป  
ขอเชิญทานสมาชิกเสนอวาจะใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ  มีจำนวนกี่คน 

นายสมชาติ  วงคปญญา  สท.เขต 1  เสนอเห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  3  คน 
ประธานสภาฯ  ขอผูรับรองจำนวน  2  คน 
ที่ประชุม มีผูรับรอง จำนวน  2 คน ดังนี้  คือ นายพงษพันธุ  เหล็กกลา  สท.เขต 2  
                    และนางนิสิตรา  สายปน  สท.เขต  2 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม   
ที่ประชุม ไมม ี
ประธานสภาฯ ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดใหมีคณะกรรมการ           

แปรญัตติจำนวน  3  คน 
ที่ประชุม มติใหความเหน็ชอบ ....11... เสียง ไมเหน็ชอบ .….-….. เสียง   งดออกเสียง …-….เสียง 
ประธานสภาฯ ตอไปขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือผูที่สมควรจะเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  ลำดับที่  1 
นายประสิทธิ์  วงคไชยา   สท.เขต  1  ขอเสนอ  นายสมชาติ  วงคปญญา   สท.เขต 1 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ขอผูรับรองจำนวน  2  คน 
ที่ประชุม มีผูรับรอง จำนวน 2 คน ดังน้ี คือ นางรินรดา  เมืองเจียง  สท.เขต 1  
                     และนางนิสิตรา  สายปน  สท.เขต 2  
 ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม   
ที่ประชุม ไมม ี
ประธานสภาฯ ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน  ขอมติที่ประชุมรับรอง นายสมชาติ  วงคปญญา                 

สท.เขต 1 เปนคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 1 
ที่ประชุม มติใหความเหน็ชอบ ....11... เสียง ไมเหน็ชอบ .….-….. เสียง   งดออกเสียง …-….เสียง 
ประธานสภาฯ ตอไปขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือผูที่สมควรจะเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  ลำดับที่  2 
นายสมนึก  กันทะวงค   สท.เขต 1    ขอเสนอ  นายจันทร  เครื่องสนุก   สท.เขต  2 
ประธานสภาฯ ขอผูรับรองจำนวน  2  คน 
ที่ประชุม มีผูรับรอง  จำนวน  2  คน ดังน้ี  คือ นายพงพันธุ  เหล็กกลา  สท.เขต  2                                    

และนางพยอม  วงคไชยา  สท.เขต 2 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม   
ที่ประชุม ไมม ี
ประธานสภาฯ ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน  ขอมติที่ประชุมรับรอง นายจันทร  เครื่องสนุก                 

สท.เขต 2 เปนคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 2 
ที่ประชุม มติใหความเหน็ชอบ ....11... เสียง ไมเหน็ชอบ .….-….. เสียง   งดออกเสียง …-….เสียง 
ประธานสภาฯ ตอไปขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือผูที่สมควรจะเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  ลำดับที่  3 
นางรินรดา  เมืองเจียง  สท. เขต 1   ขอเสนอ  นายชูชาติ  มหามิตร   สท.เขต 1 
ประธานสภาฯ ขอผูรับรองจำนวน  2  คน 
ที่ประชุม มีผูรับรอง จำนวน 2 คน ดังน้ี คือ นายสมชาติ  วงคปญญา สท.เขต 1                                                                

และนางชญานิษฐ  กันทะวงค  สท.เขต  1 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม   
ที่ประชุม ไมม ี
ประธานสภาฯ ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน  ขอมติที่ประชุมรับรอง นายชูชาติ  มหามิตร                 

สท.เขต 1 เปนคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 3 
ที่ประชุม มติใหความเหน็ชอบ ....11... เสียง ไมเหน็ชอบ .….-….. เสียง   งดออกเสียง …-….เสียง 
ประธานสภาฯ ถือวาที่ประชุมเห็นชอบใหคณะกรรมการแปรญัตติมีจำนวน  3  คน  ดังนี้ 
  1.  นายสมชาติ  วงคปญญา  สท. เขต  1 
  2.  นายจันทร  เครื่องสนุก   สท. เขต 2 
  3.  นายชูชาติ  มหามิตร   สท. เขต  1 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมเห็นวาจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  หวงระยะเวลา  เวลา  และสถานที่ยื่นคำ

แปรญัตติใหคณะกรรการแปรญัตติก่ีวัน 
 
 

/นางรินรดา... 



 
 

-6- 
 

นางรนิรดา  เมืองเจียง สท. เขต 1   

                   ขอเสนอระยะเวลาในการยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ  จำนวน  5  วัน  หวงระยะเวลาตั้งแตวันที่  
14 – 18  สิงหาคม  2564  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ  หองประชุมเทศบาลตำบล    
สันปามวง   

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองจำนวน  2  คน  
ที่ประชุม  มีผูรับรอง จำนวน  2 คน ดงันี้ คือ นายจันทร  เครื่องสนุก  สท.เขต 2                                 

และนายสมชาติ  วงคปญญา  สท.เขต 1 
ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม   
ที่ประชุม ไมมี 
ประธานสภาฯ ถาไมมีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  เห็นชอบให ย่ืนคำเสนอขอแปรญัตติมีระยะเวลา  5  วัน  หวงระยะเวลาตั้งแต วันที่                     

14 – 18  สิงหาคม  2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  หองประชุมเทศบาลตำบล                     
สันปามวง    

เลขาสภาฯ  ตามนัยขอ  109  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ.  2547  และที่แกไชเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ขอกำหนดใหวันที่  13  สิงหาคม  
2564  เปนวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก  โดยจะเริ่มประชุมตั้งแตเวลา  
13.00  น. เปนตนไป  ณ  หองประชุมเทศบาลตำบลสันปามวง 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ  อาศัยอำนาจตามขอ  23  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน  พ.ศ.  2547  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ขอแจงนัดวันประชุม
เพื่อพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565         
ในวาระที่   2  และวาระที่   3  ในวันที่   23  สิงหาคม  2564  เวลา  09.00 น.                            
ณ  หองประชุมเทศบาลตำบลสันปามวง 

ที่ประชุม รับทราบ 

3.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ   ที่ ดินและสิ่งกอสราง                  
สำนักปลัด 

ประธานสภาฯ ดวยนายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลสันปามวงพิจารณา 
อนุมั ติโอนงบประมาณรายจายในหมวดค าครุภัณฑ    สำนักปลัด   จำนวน 3 รายการ 
รายละเอียดตามรายการโอนแนบทาย  ขอเชิญหัวหน าสำนักปลัด  ช้ีแจงรายละเอียด                  
ตอที่ประชุม ตอไป 

หน.สำนักปลัด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 
67 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2541 ขอ  27  และขอ  29  การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  ซึ่งในครั้งนี้  เปนการ
โอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ คือ 
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1. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว (คาจัดซื้อเตียง) งบประมาณ 7,500 บาท เพ่ือไวใชงาน 
ในศูนยกักตัวระดับตำบลหรือ Local Quarantine  และ/หรือ งานอ่ืนๆของเทศบาล 
2. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (คาจัดซื้อโทรทัศน LED ) งบประมาณ 8,900 บาท 
เพ่ือรองรับการติดต้ังกลอง CCTV ที่จะติดต้ังบริเวณจุดเสี่ยงและจุดอันตรายภายในพ้ืนที่                 
ตำบลสันปามวง 
3. ประเภทครุภัณฑสำนักงาน ( คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ) งบประมาณ 72,000 บาท                   
เพ่ือใชติดต้ังภายในอาคารเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลสันปามวง  รายละเอียดตามรายการ
โอนแนบทาย 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใดจะอภิปรายหรือจะสอบถามรายละเอียดตามเอกสารหรือไม   
ที่ประชุม ไมมี 
ประธานสภาฯ หากไมมีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มติใหความเห็นชอบอนุมัติ ....11... เสียง ไมเห็นชอบ ..-.. เสียง งดออกเสียง ….1…. เสียง 

3.3  พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทำประโยชนในพื้นที่ปาไม (กองชาง) 
ประธานสภาฯ ดวยนายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลสันปามวงพิจารณา 

ใหความเห็นชอบการเขาทำประโยชนในพ้ืนที่ปาไมและพ้ืนที่อ่ืนในเขตพ้ืนที่ตำบลสันปามวง 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย  ขอเชิญผูอำนวยการกองชาง  ช้ีแจงรายละเอียดตอที่ประชุม 
ตอไป 

ผอ.กองชาง เนื่องดวย กรมปาไม แจงเรื่อง ขอขยายเวลาในการย่ืนคำขออนุญาตเขาทำประโยชนในพ้ืนที่ปา 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2564 ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเขาประโยชนในพ้ืนที่ปาไม ภายใน                 
120 วัน นับต้ังแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหขยายเวลาในการย่ืนคำขออนุญาต โดยสิ้นสุดการย่ืน
คำขอวันที่ 7 กันยายน 2564  กองชาง เทศบาลตำบลสันปามวง ไดเสนอ 

                    โครงการเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลสันปามวงพิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทำประโยชน               
ในพ้ืนที่ปาไม  รายละเอียด ดังนี้ 
- โครงการของเทศบาลตำบลสันปามวง เสนอตอสภาเทศบาลตำบลสนัปามวง                   

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเขาทำประโยชนในพืน้ทีป่าไม  ดังนี้ 
(1)  โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำหวยทัพชาง บานสันปาบง หมูที่ 6 ตำบลสันปามวง 

อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
(2) โครงการปรับปรุงฌาปนสถาน บานแมตอมใน หมูที่ 7 ตำบลสันปามวง อำเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
(3) โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำหวยปูหนอแกว บานแมตอมใน หมูที่ 7 ตำบลสันปามวง 

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมรับทราบเรื่องการขอเขาทำประโยชนในพ้ืนที่ปาไม กองชาง เทศบาลตำบล               

สันปามวงแลว สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดใดๆหรือไม   
ที่ประชุม ไมมี 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ หากไมมีขอมติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบ 

- โครงการของเทศบาลตำบลสันปามวง เสนอตอสภาเทศบาลตำบลสนัปามวง เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบเขาทำประโยชนในพื้นที่ปาไม  ดังนี้ 

(1) โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำหวยทัพชาง บานสันปาบง หมูที่ 6 ตำบลสนัปามวง อำเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย) 

ที่ประชุม มติใหความเห็นชอบ ....11... เสียง ไมเห็นชอบ ..-.. เสียง งดออกเสียง ….1…. เสียง 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชมุ ใหความเหน็ชอบ 

(2) โครงการปรับปรุงฌาปนสถาน บานแมตอมใน หมูที่ 7 ตำบลสันปามวง อำเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย) 

ที่ประชุม มติใหความเห็นชอบ ....11... เสียง ไมเห็นชอบ ..-.. เสียง งดออกเสียง ….1…. เสียง 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชมุ ใหความเหน็ชอบ 

(3) โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำหวยปูหนอแกว บานแมตอมใน หมูที่ 7 ตำบลสันปามวง อำเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย) 

ที่ประชุม มติใหความเห็นชอบ ....11... เสียง ไมเห็นชอบ ..-.. เสียง งดออกเสียง ….1…. เสียง 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผูอำนวยการกองชาง  ช้ีแจงรายละเอียดในการเขาใชพ้ืนที่ปาไม ทองที่ตำบลสันปามวง 

อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ของแขวงทางหลวงพะเยา  ตอที่ประชุม ตอไป 
ผอ.กองชาง เน่ืองดวย ไดรับการประสานจากแขวงทางหลวงพะเยาเรื่องการขอเอกสารหลักฐานที่แสดงผล

การพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเขาทำประโยชนในพ้ืนที่
ปาไม ทองที่ตำบลสันปามวง  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยาเพ่ือจะไดใชเปนเอกสาร
ประกอบการยื่นคำขอการใชพ้ืนที่ปาไมใหทันภายในกำหนดตอกรมปาไม  โครงการเพ่ือให               
สภาเทศบาลตำบลสันปามวงพิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทำประโยชนในพ้ืนที่ปาไม  
รายละเอียด ดังนี้ 
-   โครงการของแขวงทางหลวงพะเยา เสนอตอสภาเทศบาลตำบลสันปามวง เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบเขาทำประโยชนในพื้นที่ปาไม ดังนี้ 

(1)  การเขาใชประโยชนเพ่ือใชเปนทางหลวงหมายเลข 1193 ในพ้ืนที่ตำบลสันปามวง           
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมรับทราบเรื่องการขอเขาทำประโยชนในพ้ืนที่ปาไม ของแขวงทางหลวงพะเยาแลว 
สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดใดๆหรือไม   

ที่ประชุม ไมมี 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชมุ ใหความเหน็ชอบ 

- โครงการของแขวงทางหลวงพะเยา เสนอตอสภาเทศบาลตำบลสันปามวง เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบเขาทำประโยชนในพื้นที่ปาไม ดังนี้ 
(1)  การเขาใชประโยชนเพ่ือใชเปนทางหลวงหมายเลข 1193 ในพ้ืนที่ตำบลสันปามวง           
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทาย) 

ที่ประชุม มติใหความเห็นชอบ ....11... เสียง ไมเห็นชอบ ..-.. เสียง งดออกเสียง ….1…. เสียง 

3.4  พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาปฏิบั ติงานในพื้นที่ เพื่อดำเนินการขุดลอก                  
กวานพะเยา 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ดวยนายกเทศมนตรีตำบลสันปามวงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลสันปามวงพิจารณา 

ใหความเห็นชอบการเขาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เพ่ือดำเนินการขุดลอกกวานพะเยาขอเชิญ                  
ผอ.กองชาง  ช้ีแจงรายละเอียดในการเขาปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการขุดลอกกวานพะเยา  
อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ของโครงการชลประทานพะเยา ตอที่ประชุม ตอไป 

ผอ.กองชาง เน่ืองดวย  ไดรับหนังสือจากโครงการชลประทานพะเยาเรื่อง  ขอแจงเขาปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ดำเนินการขุดลอกกวานพะเยา ตำบลบานตอม,บานสาง,บานตุน,แมใส  อำเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา เพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลสันปามวงไดรับทราบถึงการเขาดำเนินการและเปนการ 

                    รับฟงความคิดเห็นวาเห็นชอบดำเนินโครงการดังกลาวจึงนำเรียนเขาที่ประชุมสภา เพ่ือรับทราบ
และ/หรือ พิจารณาในการดำเนินการโครงการดังกลาว 

 อนึ่ง  ในการนี้เทศบาลตำบลสันปามวงไดแจงใหทางชลประทานจังหวัดพะเยาทราบแลววา              
ไมสามารถอนุญาตใหดำเนินการขุดคลองระบาย พรอมอาคารประกอบได เนื่องจากเปนอำนาจ
หนาที่ของผูวาราชการจังหวัดพะเยา ตามขอ 7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแล
รักษาและคุมครองปองกันสาธารณสมบัติของแผนดิน สำหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมรับทราบเรื่องแจงเขาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ดำเนินการขุดลอกกวานพะเยาแลว สมาชิก
ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดใดๆหรือไม   

ที่ประชุม ไมมี 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชมุ ใหความเหน็ชอบ 

- การเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ดำเนินการขุดลอกกวานพะเยา 
ที่ประชุม มติใหความเห็นชอบ ....11... เสียง ไมเห็นชอบ ..-.. เสียง งดออกเสียง ….1…. เสียง 

ระเบยีบวาระที่  4   เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 
ประธานสภาฯ การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่4 พ.ศ.2564 ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของตอที่ประชุม ตอไป 
เลขานุการสภาฯ ดวยเทศบาลตำบลสันปามวง ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2546 ของเทศบาลตำบลสันปามวง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3               
พ.ศ.2561 ขอ 22  ตามระเบียบดังกลาว จึงนำแผนพัฒนาทองถิ่น น้ีแจงสภาทองถิ่น 
รายละเอียดตามประกาศที่แนบทาย 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใดจะสอบถามรายละเอียดใดๆหรือไม หากไมมีถือวาที่ประชุมไดรับทราบแลว  
ที่ประชุม รับทราบ 

4.2  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2564 
ประธานสภาฯ การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564             

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของตอที่ประชุม ตอไป 
เลขานุการสภาฯ ดวยเทศบาลตำบลสันปามวง ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2546 ของเทศบาลตำบลสันปามวง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3     

                   พ.ศ.2561 ขอ 22/1  ตามระเบียบดังกลาว จึงนำแผนพัฒนาทองถิ่นน้ีแจงสภาทองถิ่น 
รายละเอียดตามประกาศที่แนบทาย 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใดจะสอบถามรายละเอียดใดๆหรือไม หากไมมีถือวาที่ประชุมไดรับทราบแลว  
/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภาฯ ไมทราบวาจะมีทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
นายกเทศมนตรี  1.  เชิญคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปามวงทุกทานเขารวมกิจกรรมจิตอาสา

บำเพ็ญประโยชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ในวันพุธที่  25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.                     
ณ วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันปามวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
2. แจงเรื่องศูนยกักตัวระดับตำบลหรือ Local Quarantine  มอบหมายให สวนงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการตอไป 
3. แจงเรื่องถนนเพ่ือการเกษตร หมูที่ 2  หมูที่ 6 ผูรับเหมาไดทำหนังสือแจงเขาดำเนินการแลว 
4. แจงเรื่องถนนเพ่ือการเกษตร เสนพนังกวานผานทุงนานายเกษม อยูระหวางดำเนินการ 

ประธานสภาฯ ไมทราบวาจะมีทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม   
ที่ประชุม ไมม ี
ประธาน  ถาไมมีขอปดการประชุม 
 ปดประชุมเวลา   11.00  น. 

                               ลงช่ือ      แสงดาว  ทิพยเนตร    ผูบันทกึและพิมพ 
                                                    (นางแสงดาว  ทิพยเนตร) 
                                                         เจาพนักงานธุรการ 

                                         ลงช่ือ       ณทองเดช  ชำนาญยา    ผูตรวจทาน 
                                                     (นายณทองเดช  ชำนาญยา) 
                                              เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 
สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจำป 2564 

วันที่  13  สิงหาคม  2564 

                                       (ลงช่ือ)      ชูชาติ  มหามิตร    ประธานคณะกรรมการฯ 
                                                  (นายชูชาติ  มหามิตร) 
                                                  สท.เขต 1 ต.สันปามวง 
(ลงช่ือ)        จันทร  เครื่องสนุก       กรรมการฯ               (ลงช่ือ)      พยอม  วงคไชยา      กรรมการฯ 
             (นายจันทร  เครื่องสนุก)                                           (นางพยอม  วงคไชยา) 
             สท.เขต 2  ต.สันปามวง                                          สท.เขต 2  ต.สันปามวง 

ผูรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 
สภาทองถ่ินไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 2564  วันที่ 13 สิงหาคม  2564 
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปามวง  สมัย...สามัญ......สมัยที่....2.......ครัง้ที่.....2........ 

วันที่.....23..........เดือน.....สงิหาคม..............พ.ศ......2564..................... 

                                        (ลงช่ือ)       ประยูร  กาบออย        ผูรับรองรายงาน 
(นายประยูร  กาบออย) 

                                              ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปามวง 



 
 

 

 


